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Abstract 

 

The aim of this study is to examine the existence of norms in three Spanish textbooks 

intended for upper secondary school in Sweden. One category of norms, gender norms, 

is selected for analysis. The focus of the analysis is on how gender norms are 

represented in the textbooks. The concept of gender also includes - in addition to the 

relation between man och woman - ethnicity, sexuality and disability. The three 

analysed textbooks are Caminando 3, Vistas 3 and El Sur paso 3. For this purpose, 

Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA) is the method used to examine 

the discourse of gender in textbooks on a textual, a scholastic and a societal level. The 

results show that the gender equality is high in the textbooks, both on an individual 

level as well as on a societal level. Most of the Spanish-speaking nationalities are 

represented in the textbooks, but the image given of Spanish and Latin American people 

is a templated, stereotypical one – especially the image of the native American.  Not 

much space is spared for the disabled or people with divergent sexuality in the 

textbooks, where the normally functioning, heterosexual person is a norm. If wanting to 

meet the demands in the curriculum and to be representative for the diversity in society, 

the authors of textbooks need to reconsider their strategy and include a great variety of 

people in their textbooks.  
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1 Inledning   

I denna uppsats spelar normer en central roll. Normer ses som anvisningar för 

handlande och tyckande, skapade i samspel mellan människor och ofta allmängiltiga 

inom grupper.1 Skolan är en arena full av normer, som både reproducerar samhälleliga 

normer och skapar nya.2 I läroplanen för gymnasieskolan nämns att vissa värden ska 

genomsyra skolan, däribland jämställdhet, solidaritet, hänsyn till andra kulturer och 

naturen med flera.3 Dessa värden, som ofta refereras till som skolans värdegrund, ska 

behandlas i alla skolans stadier och ämnen, även om det fokuseras mest i vissa ämnen.4 

Ett sätt som dessa normer förmedlas är via de läroböcker som används frekvent i de 

flesta av skolans ämnen. Sedan Statens Institut för Läromedelsinformation, SIL, 1991 

upphörde med sin granskning av läromedel faller det på lärare och enskilda skolor att 

själva ansvara för granskning.5 En tendens är att lärare förlitar sig på att de läromedel 

som används stämmer överens med värdegrunden i läroplanen.6 Värdegrund kan 

beskrivas som en uppsättningar normer och förhållningssätt som anses grundläggande 

för det sammanhanget, här i skolans värld.7   

På senare tid har det fokuserats mycket på forskning om läromedel, och då i stor 

utsträckning på läromedel som normförmedlare. I sammanställningen ”Forskning om 

läromedel” framkommer att det främst är inom historie- och samhällskunskapen samt 

matematikämnet som forskning genomförs, ofta med fokus på jämställdhet. Zackari och 

Modigh drar slutsatsen att värdegrundsarbete enbart fokuseras i vissa av skolans ämnen 

där det förekommer naturligt, och att ökad betygshets och press på lärare att få med 

mycket innehåll i undervisningen gör att värdegrundsarbete inte framhävs.8  

 Inom språkämnet förekommer det inte mycket forskning om vare sig läromedel eller 

om normer i läromedel.9 Detta trots att språkämnet av tradition har varit ett väldigt 

lärobokscentrerat ämne, något som gör att det vore intressant att undersöka vilka normer 

som framställs i några läroböcker i spanska för gymnasiet. I denna uppsats fokuseras 

normer om genus, och hur de framställs i läroböcker i spanska. Genus kan beskrivas 

med historikern Yvonne Hirdmans egna ord, när hon säger att genus är ”tidsbundna 

föreställningar om manligt och kvinnligt”.10 I denna uppsats appliceras det vidgade 

                                                 
1 Milton Rokeach, The nature of human values, New York 1973, s. 19. 
2 Matthias Baier & Måns Svensson, Om normer, Malmö 2009, s. 129.  
3 Skolverket, Läroplan examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 

Stockholm 2012, s. 5.  
4 Gunilla Zackari & Fredrik Modigh, Värdegrundsboken, Stockholm 2000, s. 88. 
5 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund: en granskning av hur etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Stockholm 

2006, s. 7.  
6  Boel Englund, Vad gör läroböcker?, i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: Läromedelsstudier i 

teori och praktik, Lund 2011, s. 282. 
7  Pia Nykänen, Värdegrund, demokrati och tolerans: om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle, 

Göteborg 2008, s. 37.  
8  Zackari & Modigh, 2000, s. 57, 82. 
9 Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Forskning om läromedel, 2010. 
10 Yvonne Hirdman, Det tänkande hjärtat: Boken om Alva Myrdal, Stockholm 2006, s. 13. 
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genusbegreppet där, förutom föreställningar om manligt och kvinnligt, aspekterna 

etnicitet, sexualitet och funktionalitet ingår (se vidare avsnitt 3.6 – Normtyp - Genus).  

För att få reda på vilka normer om genus som förmedlas och på vilket sätt de 

förmedlas kommer en kritisk diskursanalys tillämpas på tre läroböcker i spanska för 

gymnasiet. En diskurs kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen”11 vilket gör att en undersökning om normer i språkundervisningen blir att 

undersöka hur man tänker och talar om genusnormer i läromedel och den kontext de 

uppkommit i. Diskursteorin utgår, precis som socialkonstruktivismen, från att det inte 

finns någon objektiv sanning, utan att allt vi tar som självklart och naturligt är socialt 

och historiskt skapat.12 På så sätt kan man med diskursanalys undersöka hur en diskurs 

kring normer i spanska läroböcker ser ut, och i vilken skolastisk och samhällelig kontext 

denna diskurs uppkommit.  

Resultatet av studien är tänkt ge en inblick i hur normer om genus presenteras i de 

undersökta läroböckerna, och förhoppningen är att materialet kan bidra till tankar om 

fortsatt, mer omfattande, forskning inom samma område. Norman Fairclough nämner 

att kritisk diskursanalys handlar om att försöka få till en samhällelig förändring av 

ojämlika maktförhållanden. Det kan då handla om att påverka makthavare, men även att 

påverka utövare i en viss diskurs.13 Mitt syfte kan med detta i åtanke vara att genom att 

belysa normer i läroböcker göra lärare och andra verksamma inom skolan 

uppmärksamma på att normer finns i läromedel, och hur de kan se ut och vara 

fördelade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Marianne Winther Jörgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000, s. 7. 
12 Carl Martin Allwood & Martin G Eriksson, Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra 

beteendevetenskaper, Lund 2010, s. 122.   
13 Norman Fairclough, Critical discourse analysis, London 2010, s. 324. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka normer som förekommer i tre läroböcker 

i spanska för steg tre på gymnasiet. Därefter önskar denna studie undersöka hur en typ 

av normer, normer om genus, förmedlas i de undersökta läroböckerna. Följande 

frågeställningar kommer användas för att uppnå detta syfte. 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka normer förekommer i de undersökta läroböckerna i spanska? 

 På vilket sätt förmedlas normer om genus i de undersökta läroböckerna?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Socialkonstruktivism 

I denna studie kommer ett socialkonstruktivistiskt perspektiv att anläggas. Denna 

samhällsvetenskapliga teori från 1960-talet utgår ifrån tanken att det inte existerar 

någon oberoende, objektiv verklighet, utan att alla fenomen vi upplever som naturliga är 

skapade i samspel mellan människor. All kunskap är socialt konstruerad av människor i 

en viss tid på en viss plats. Eftersom innebörden i begrepp är skapade i social 

interaktion och beroende av tid och plats, så kan innebörden av begrepp ändras. All 

kunskap och alla fenomen tolkas olika beroende på förförståelse och kultur. Syftet med 

socialkonstruktivism är att belysa att alla fenomen är sociala konstruktioner, och hur de 

påverkar vår syn på ”verkligheten” och oss själva.14 Utgångspunkten i denna uppsats är 

att de normer om genus som undersöks är socialt skapade.  

3.2 Diskursteori 

Det finns många definitioner av ordet diskurs. I denna uppsats avses att ”diskurs är ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.15 I likhet med 

socialkonstruktivismen anses inom diskursteorin att människan alltid ser på världen och 

fenomen genom diskursiva filter, och att personer aldrig kan stå utanför en diskurs. 

Vilken diskurs personen befinner sig i påverkar hur hen talar och tänker om världen. 

Det finns inom en diskurs särskilda förväntningar på hur man talar om fenomen som 

man måste förhålla sig till. På grund av detta finns det inom diskursen även ett 

maktförhållande om vem som har rätt att definiera diskursen.16 Framöver redogörs för 

vilka faktorer som påverkar den diskurs som styr läroböckers utformning.  

3.3 Kritisk diskursanalys 

I denna uppsats kommer diskursanalys att användas för att ta reda på de normer som 

finns i de undersökta läroböckerna i spanska. Att genomföra en diskursanalys är kort 

och gott att studera hur språk används.17 Vidare studeras med diskursanalys de mönster 

som går att finna i språkanvändningen i tal och text. Inom diskursteorin anses att språk 

inte är ett transparent, neutralt kommunikationsverktyg, utan att språket är 

konstituerande. Med det menas att det är i språket som betydelsen av begrepp bildas och 

ombildas.18 

                                                 
14 Allwood & Eriksson, 2010, s. 122. 
15 Winther & Jörgensen, 2000, s. 7. 
16 Allwood & Erikson, 2010, s. 128. 
17 Margaret Wetherell, Stephanie Taylor & Simeon J Yates, Discourse as data – a guide for analysis, 

London 2001, s. 5. 
18 Ibid, s. 6. 
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Det finns flera sätt att genomföra diskursanalys på, och i denna rapport kommer ett 

sätt som beskrivs av Wetherell med flera att användas. Det tillvägagångssättet går ut på 

att ett specifikt område fokuseras där ett visst språkbruk används, här läroböcker i 

spanska, och där letas det efter mönster i språkbruk, här vilka och hur normer 

förekommer.19 

Med kritisk diskursanalys menas att hitta de mönster som finns i utsagorna, i detta 

fall lärobokstexter, och koppla dessa till de kringliggande kulturella och samhälleliga 

sammanhangen. Syftet är inte att försöka reda ut vad som är sant och falskt vad gäller 

normer, utan att analysera och tolka resultatet för att få reda på hur diskursen ser ut 

kring normer i läromedel. I denna uppsats kommer den av Fairclough beskrivna kritiska 

diskursanalysen att tillämpas. Den kritiska diskursanalysen fokuserar på att synliggöra 

de ”osynliga” strukturer som gör att vissa fenomen i världen känns som naturliga. Den 

kritiska inriktningen vill visa att dessa förgivettaganden är socialt konstruerade.20 

Fairclough har satt upp riktlinjer för hur en kritisk diskursanalys ska se ut, där tre 

steg ingår: 

 Analysen innehåller inte bara en analys av diskurser i form av text utan den är 

en del av en analys av diskursen i relation till andra element av den sociala 

processen.  

 Analysen innehållet inte bara ett generellt kommenterande av en diskurs, utan 

den innehåller någon slags systematisk analys av texten.  

 Analysen är inte bara beskrivande, den är även normativ. Den tar upp sociala 

missförhållanden i diskursen och möjliga sätt att lösa dem.  

 

I denna uppsats kommer dessa punkter att tas i beaktande, genom att analysen kommer 

innehålla en systematisk analys av text, inte bara godtyckligt kommenterande, och 

analysen kommer att undersöka diskursen om normer hos läroböckerna i relation till de 

omkringliggande påverkande diskurserna som kan ha påverkat normsdiskursen.  

3.3.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Fairclough har utarbetat en modell för kritisk diskursanalys som i korta drag går ut på 

att analysera diskursen utifrån tre nivåer – den textuella nivån, den diskursiva praktiken 

och den sociala praktiken (se figur 1). Textens egenskaper analyseras, ord och begrepp 

identifieras. Den diskursiva praktiken består av att texten kopplas till närliggande 

diskurser och tidigare forskning, i detta fall läromedelsdiskursen och 

språkundervisningsdiskursen. Den sociala praktiken är den omringande samhälleliga 

diskursen som har format den diskursiva praktiken och texten21 såsom styrdokument 

och forskning om skolans roll. I denna analys är det främst de två inre lagren som 

kommer att fokuseras, nämligen texten i relation till den diskursiva praktiken. Med detta 

inte sagt att den sociala praktiken inte kommer tas i beaktande i analysen.  

                                                 
19 Wetherell m fl, 2001, s. 7. 
20 Fairclough, 2010, s. 7ff. 
21 Ibid, s. 131.  
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Figur 1: Modell över förhållandet mellan nivåerna text, diskursiv praktik och social 

praktik i Faircloughs tredimensionella modell.22 

3.4 Kulturbegreppet 

En entydig definition av kultur går knappast att finna, men Hydéns och Swidlers är lika 

varandra i det att de båda ser kultur som kunskap - redskap såsom tro, ritualer, språk, 

vanor, symboler med mera – som medlemmarna av ett samhälle har inlärd eller 

medärvd som tillåter dem att tolka omvärlden.23 Swidler framhåller att kultur är det 

redskap med vilket vi kan tolka mänskligt beteende.24 Kulturens funktion är att ge 

mening åt samhälleliga och sociala företeelser och att ange normer för socialt 

handlande.25 Normer är en av de osynliga komponenterna av kultur, bland 

trosföreställningar, värden och värderingar.26 

Pirjo Lahdenperä konstaterar att kultur genomsyrar hela skolan, och hon framhåller 

att det framförallt märks i de nationella läroplanerna som genom att framhålla vissa 

värden hjälper till att upprätthålla maktförhållandet mellan de värden som bör förmedlas 

och de som inte passar in.27 Martinsson och Reimers kommer till en liknande slutsats, 

och menar att läroplanerna fungerar som normerande verktyg, som i deras utformning 

påverkats av rådande samhällsnormer och som i sin utövning i sin tur påverkar vilka 

normer som ska råda i skolan. De styr hur elever tänker om skolan, samhället och sig 

                                                 
22 Fairclough, 2010, s. 133. 
23 Håkan Hydén, Normvetenskap, Lund 2002, s. 65. 
24 Ann Swidler, Culture in action: Symbols and strategies, American Sociology Association: American 

Sociological Review, 1986/51(2), s. 273. 
25 Hydén, 2002, s. 65. 
26 Pirjo Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund 2004, s. 14.   
27 Ibid, s. 23.  
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själva.28 Arvastson & Ehn sträcker sig så långt som att säga att hela skolan är en 

normproducent.29 

3.5 Normer  

Inledningsvis bör förklaras vad som skiljer normer och värderingar åt, då dessa ofta 

kopplas samman och det i denna undersökning enbart används begreppet normer. En 

norm är en anvisning för handlande, skapad i samspel mellan människor och ofta 

allmängiltiga. Värderingar kan vara gemensamma, men även personliga, åsikter om hur 

företeelser bör vara eller hur människor bör handla.30 Värderingar är således tankar och 

åsikter om handlande, medan normer enbart kan uppfattas i handlande.31 I detta arbete 

fokuseras normer, eftersom de har en mer generell, allmängiltig plats i en gemenskap – i 

detta fall inom skolvärlden och språkundervisningen.  

Håkan Hydén liknar normer i samhället med generna i en människokropp – de är de 

minsta beståndsdelarna som gör att handling och aktioner är möjliga.32 Normer styr 

handlande, och de kan vara omedvetna eller medvetna. Medvetna när vi väljer att följa 

dem, och omedvetna när de blivit så internaliserade att de inte märks - de är som en 

osynlig hinna i samhället.33 Redan från barnsben lär vi oss hur vi ska fungera i 

samhället, upptäcka och efterfölja normer. Denna process kallas socialisering.34  

En social norm verkar så länge som den är effektiv, och önskvärd.35 Uppkomsten av 

normer förklaras med att varje kultur/samhälle har som mål att producera och 

upprätthålla ”allmänhetens bästa”. Detta sker genom samarbete. Detta samarbete 

upprätthålls genom normer och bestraffandet av de som inte följer dem.36 

3.5.1 Normer i samhället 

Det finns olika sätt att se på normer, och Hydén nämner två vanligt förekommande 

synsätt – norm som måttstock som mäter det normala, eller norm som rättesnöre, som 

bestämmer vad som är rätt agerande.37 Det är i det ömsesidiga förhållandet mellan aktör 

(individ) och system (samhälle) som normen verkar och skapas.38 Normerna verkar på 

flera olika nivåer i samhället – makro, meso, mikro. Kollektiva intressen och 

samhällsnormer bildar makronivån, normer inom organisationer och inom grupper 

                                                 
28 Lena Martinsson & Eva Reimers, Skola i normer, Malmö 2008, s. 14. 
29 Gösta Arvastson & Billy Ehn (red.), Kulturnavigering i skolan, Malmö 2007, s. 68. 
30 Rokeach, 1973, s. 19. 
31  Hydén, 2002, s. 314. 
32 Ibid, s. 267.  
33 Ibid, s. 14.  
34 Ibid, s. 100.  
35 Cristina Bicchieri, Norms, preferences and conditional behaviour, Politics, Philospohy, Economics 

2010/9(3), s. 305.   
36 Ibid, s. 311.     
37 Hydén, 2002, s. 15. 
38 Ibid, s. 16.  
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bildar mesonivån och relationer mellan människor och mellan människa och samhälle 

bildar mikronivån.39 

I samhället finns olika system – det politiska, det ekonomiska och det sociala, som 

alla har sina egna normer. De politiska och ekonomiska systemen är mycket 

strukturerade och fulla av normer i form av lagar och regler, medan det sociala systemet 

är minst strukturerat och är därmed det minst normativa av systemen. Det finns dock 

sociala situationer där alla medverkande aktörer vet precis vad som väntar och förväntas 

av dem. ”Finns inget annat att ta fasta på brukar traditionen och vanans makt vara stor” 

konstaterar Hydén. Inom systemen finns det två typer av normer som påverkar 

aktörerna. Dels finns det normer som aktörerna har socialiserats in i sedan födseln som 

verkar naturgivna, dels finns det de systemspecifika normer som aktörerna varit med att 

skapa, omskapa och upprätthålla.40 

3.6 Normtyp - Genus 

I analysen av läroböckerna har normer om genus fokuserats. Nedan presenteras 

definitioner, teorier och tidigare forskning kring begreppet. I kapitel 6.2 – Analys av 

läroböcker beskrivs hur dessa teorier och begrepp applicerats i analysen.  

Genus är det socialt konstruerade könet, i motsats till det biologiska. Det handlar om 

att se kvinnlighet och manlighet som icke-naturgivna fenomen, utan som socialt 

skapade och ständigt omskapade. Begreppet innefattar allt runt omkring oss, inte bara 

kroppar som manliga och kvinnliga utan även tankar om manlighet och kvinnlighet i 

politik, arbete, känslor, mat, sport.41 

Genus är det analysinstrument som används för att uppmärksamma sociala skillnader 

mellan män och kvinnor, och på så sätt också maktförhållandet dem emellan.42 Butler 

framhåller att genus studerar hur manligt och kvinnligt ”görs”, inte hur det ”är”.43 

Hirdman betonar att grundbulten i genusteorin är genussystemets lagar, där 1. 

Dikotomin, isärhållandet mellan manligt och kvinnligt är viktigt, och 2. Hierarkin, med 

mannen som norm och eftersträvansvärd, är det väsentliga.44 Dikotomins lag finns 

överallt och dikterar vad som klassas som manligt och kvinnligt vad gäller psykiska och 

fysiska egenskaper, platser, sysslor och så vidare. Därtill tillskrivs olika egenskaper och 

sysslor olika värde beroende på vilket genus det förknippas med, till mannens fördel.45 

I varje samhälle och tidsepok finns det genuskontrakt, ett osynligt kontrakt som 

dikterar hur relationen mellan män och kvinnor ska gestaltas, och hur de båda bör bete 

sig. Kontraktet innehåller stereotypa föreställningar om mannen som beskyddare och 

                                                 
39 Hydén, 2002, s. 112. 
40 Ibid, s. 18.  
41 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Malmö 2001, s. 16. 
42 Joan Wallach Scott, Genus – en användbar kategori i historisk analys, I Genushistoria: en 

historiografisk exposé, Christina Carlsson Wetterberg, & Anna Jansdotter (red.), Lund 2004, s. 98. 
43 Judith Butler, Bodies that matter. On the discoursive limits of ”sex”, New York 1993, s. 1-10. 
44 Yvonne Hirdman, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning, I Genushistoria: 

en historiografisk exposé, Christina Carlsson Wetterberg, & Anna Jansdotter (red.), Lund 2004, s. 117.  
45 Ibid, s. 118.  
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ansvarstagare medan kvinnan är ansvarig för födande och beroende av mannen.46 Detta 

kontrakt finns på tre nivåer i ett samhälle, där den övergripande nivån handlar om 

uppfattningar om relationen mellan ”män” generellt och ”kvinnor” generellt. På en 

samhällsnivå anges relationen mellan könen på institutionell nivå, inom arbetssektorn 

och så vidare. På individnivå ger genuskontraktet hänvisning för hur relationen mellan 

enskild man och kvinna ska ges uttryck. Detta kontrakt ärvs genom generationer, och 

det är detta kontrakt som blir grunden för genusanalys.47 

Connelly har undersökt maskuliniteter, och är den som lyft begreppet hegemonisk 

manlighet. Inom ett samhälle i en viss tid finns alltid flera olika maskuliniteter, och 

femininiteter, verkande samtidigt. Mellan de olika maskuliniteterna finns ett 

maktförhållande, en hierarki, där den hegemoniska är norm och önskvärd. Den 

hegemoniska manligheten är en typ av maskulinitet som förväntas kunna upprätthålla 

maktförhållandet mellan män och kvinnor, där män är överordnade. Denna 

hegemoniska maskulinitet är inte statisk, utan förändras i ett samhälle.48 Den 

hegemoniska maskuliniteten eller kvinnligheten kan kallas normativa, eftersom andra 

maskuliniteter och femininiteter förhåller sig och värderas i relation till dessa.49 

Genussystemets lagar, genuskontrakt och hegemoniska kvinnligheter och manligheter är 

några av de begrepp inom genusteorin som kommer att analyseras i de utvalda 

läroböckerna.  

3.6.1 Det vidgade genusbegreppet och intersektionalitet 

Under 1990-talet anklagades genusforskningen för att vara alltför snäv i sin inriktning, 

och aspekterna etnicitet och sexualitet började inkluderas i analyserna,50 så även klass, 

funktionalitet, religion och ålder.51 Med funktionalitet menas synen på den icke-

funktionshindrade kroppen som den naturliga och eftersträvansvärda, en syn som delas 

av lagen, vetenskapen och samhället. Campbell förklarar funktionalitet på detta sätt: 

 

A network of beliefs, processes and practices that produces a particular kind of self and body (the 

corporeal standard) that is projected as the perfect, species typical an therefore essential and fully 

human. Disability then is cast as a diminished state of being human.52 

 

Intersektionalitet är det begrepp som används för att belysa hur det förekommer 

maktstrukturer inte bara emellan kön, utan hur de ovan nämnda faktorerna spelar in. Ett 

                                                 
46 Hirdman, 2001 s. 88. 
47 Ibid, s. 84.  
48 Raewyn Connelly, Masculinities, Cambridge 1995, s. 76. 
49 Ibid, s 76; Malin Sveningsson Elm, Unga, stil och nätet, I Ungdomskulturer, Simon Lindgren, Malmö 

2009, s. 55.  
50 Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter, Genushistoria – en historiografisk exposé, Lund 

2004, s. 5.  
51Fanny Ambjörnsson & Maria Jönsson (red.), Livslinjer: berättelser och ålder, genus och sexualitet, 

Göteborg/Stockholm 2010, s. 14. 
52 Campbell citerad i Katie Ellis, Contours of ableism: the production of disability and ableness. 

Continuum, 2010/24(4), s. 639. 
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intersektionellt perspektiv problematiserar genus, och konstaterar att alla människor har 

fler epitet än man eller kvinna, och att detta påverkar vilka som erbjuds 

påverkansmöjligheter.53 I cirka 15 år har vi i Sverige haft antidiskrimineringslagar som 

skyddar mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, sexuell läggning och 

funktionshinder.54 Det vidgade genusbegreppet kommer även det att ligga till grund för 

analysen av läroböckerna, i förhoppning att ge en djupare och mer nyanserad bild av 

genus än det traditionella begreppet där enbart förhållandet mellan män och kvinnor 

analyseras.  

3.6.2 Heteronormativitet 

Med det utökade genusbegreppet kom heteronormativitet att få stort fokus. 

Heteronormativitet innebär ett kritiskt förhållningssätt till att sexuell attraktion mellan 

olikkönade är norm och eftersträvansvärt i samhället.55 Heterosexualiteten är sällan 

ifrågasatt, och personer förväntas vara heterosexuell om inte annat anges. Att däremot 

vara homo- eller transsexuellt kräver en aktiv ståndpunkt.56 I vårt samhälle är det av stor 

vikt vilken sexualitet människor har, och vi är inte sena med att kategorisera efter 

sexualitet, där heterosexualitet alltid värderas högre och anses naturligare än homo- eller 

transsexualitet.57 Queer innebär ett kritiskt förhållningssätt till sexuella normer, där det 

som är queer är det som är annorlunda – ett brott mot sexuella normer och 

identitetsstrukturer.58 Med queerteori analyseras hur heterosexualitet uppstår, eftersom 

den enligt teorin inte är naturgiven utan socialt, historiskt och kulturellt skapad.59 

Lundgren menar att samhället är fullt av heteronormativitet, vars skepnad har sett 

olika ut i olika tider. På 70-talet klassades homosexualitet som en sjukdom - nuförtiden 

så förekommer fortfarande hatbrott mot HBTQ-personer, och insemination förbjuds 

ännu för ensamstående.  Alla dessa är exempel på hur heteronormativiteten, och med 

den tvåsamheten som norm, genomsyrar samhällen i olika tider. Att heterosexualitet 

som norm upprepas i skolan gör att de elever som identifierar sig som heterosexuell 

med heterosexuella föräldrar stärks i sin roll som ”normal” och ”inom ramen för det 

godkända”, medan normupprepningen blir direkt uteslutande för de elever som 

identifierar sig med eller har en bakgrund fylld av andra sexuella uttryck.60 Det 

annorlunda kan bli både exkluderat ur normen, där det ses som direkt avvikande och 

ignoreras, eller inkluderat i normen, men på heteronormativitetens villkor. Detta leder 

ofta till tystnad och osynliggörande.61 Osynliggörandet kan ta sig en välmenande form, 

                                                 
53 Fanny Ambjörnsson, Unga och sociala strukturer, i Ungdomskulturer, Simon Lindgren (red.), Malmö 

2009, s. 71.   
54 Angerd Eilard, Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 

1962-2007, Malmö 2008, s. 333. 
55 Arvastson & Ehn (red.), 2007 s 24; Skolverket, 2006, s. 37. 
56 Lundgren, 2007 s 58; Skolverket, 2006, s. 37. 
57 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Stockholm 2006, s. 66. 
58 Ibid, s. 9.  
59 Ibid, s. 51.  
60 Lundgren, 2007, s. 58. 
61 Ambjörnsson, 2006, s. 70. 
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där fokusering på sexualiteten undviks för att det lätt tar fokus från annat, och att det 

menas att ”en människa är så mycket mer än homosexuell”.62 

I boken Livslinjer: berättelser om ålder, genus och sexualitet används begreppet 

livslinje för att förklara hur människor förväntas förhålla sig till sin levnadsbana. 

Livslinjen utgår ifrån ett heterosexuellt förhållningssätt, där vissa handlingar förväntas 

ske under en viss tid i livet och i en viss ordning. Att skaffa barn i tonåren eller att ha 

polygama förhållanden som pensionär går utanför den tänkta livslinjen.63 Vår 

uppfattning om tid utgår ifrån det heteronormativa livsmanus som innehåller 

förväntningar på oss och som vi måste förhålla oss till.64 Personer som bryter mot den 

heterosexuella, monogama och äktenskapliga normen riskerar att inte bli sedda som 

vuxna och tagna på allvar, och deras relationer och känslor ses i många fall som mindre 

”äkta” än känslorna hos de som följer normen.65 

3.6.3 Etnicitet 

Etnicitet, som i grunden betyder ”folk”, är det begrepp som Walters nämner används när 

människor sammankopplas utifrån kategorier såsom släktskap och arv, liknande 

kulturella markörer, seder och religion, och språk och dialekt.66 Etnicitet kan definieras 

som ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en grupp som definierar sig själv i 

kulturella termer”.67 Johansson tillägger att gemensamma fysiska kännetecken bidrar till 

”vi-känslan” inom en etnisk grupp.68 Det ursprungliga ordet ethnos ligger nära ordet för 

hednisk och främmande, och det är denna betydelse som vi många gånger använt oss av 

när vi pratat om etnicitet. Det etniska blir det främmande, ”det andra”, inte något som 

”vi” har. Med detta följer objektifiering och stereotypisering av ”de andra”.69 

Hall kritiserar den klassiska tanken om etnisk identitet som entydig och konstant, och 

menar att alla människor har flera etniska identiteter och att de förändras. Han anser att 

fokus inte borde ligga på en människas rötter (roots) utan på de rutter (routes) hen tar 

genom livet, och hur detta påverkar den människans etniska identitet. Precis som 

tidigare nämnts utgår denna uppsats från att genus ”görs”, och det appliceras även på 

etnicitetsbegreppet, där denna uppsats håller med Hall när han säger att det etniska 

identitetsskapandet är en ”process of becoming rather than being”.70 Wikström ser 

etnicitet som situationsbundet, och menar att vår etniska identitet är beroende på vilka 

sammanhang vi rör oss i.71 

                                                 
62 Ambjörnsson, 2006, s. 72. 
63 Ambjörnsson & Jönsson, 2010, s. 11. 
64 Ibid, s. 205. 
65 Ibid, 206; Judith Butler, Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens, Stockholm 2006, s. 45.   
66 Sue Walters, Ethnicity, race and education: an introduction, New york 2012, s. 9. 
67 Hanna Wikström, Etnicitet, Malmö 2009, s. 10. 
68 Rune Johansson, Gmenskapens grunder. Etnicitet som konstruktion och process, i Etnicitetens gränser 

och mångfald, Erik Olsson (red), Stockholm 1999, s. 83. 
69 Lennart Olausson, Genus, miljö, migration och etnicitet: om konsten att arbeta med perspektiv, Malmö 

2004, s. 55. 
70 Walters, 2012, s. 12.   
71 Wikström, 2009, s. 14. 
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Inom den nuvarande etnicitetsforskningen tas aspekter som klass, genus, 

funktionalitet med flera in i etnicitetsanalyser, och etnicitet handlar nu ofta om hybrider 

av olika kulturella och etniska uttryck som människor mixar och matchar.72 Hybriditeter 

är ett begrepp som används mer och mer, eftersom det idag är svårt att prata om 

monoetniska eller monokulturella tillhörigheter, utan de flesta etniska identiteter är en 

mix av blandade ursprung.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Walters, 2012, s. 12; Olausson 2004, s. 53. 
73 Wikström, 2009, s. 15. 
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4 Relationen mellan normer, skola och läroböcker 

4.1 Skolans roll 

Nykänen berättar att skolans relation till samhället beskrivs ofta med att skolan ska 

spegla samhället. Skolan ses som ett ”samhälle i miniatyr” eller som ”bilden av ett 

idealt samhälle”. Denna spegling kan ta sig olika uttryck, där den mest förenklade 

formen är den där skolan ses som en exakt avbild av samhället där alla 

samhällsinstitutioner ska finnas representerade. En vidareutveckling av denna idé är att 

skolan ses som en spegling av vissa samhällsinstitutioner relevanta för skolan. Ett tredje 

sätt att se på skolan i förhållande till samhället är att skolan ska spegla det ideala 

samhället – inte hur samhället ser ut utan hur det bör se ut.74 Vilka ideal och vem som 

ska bestämma dessa är dock inte problematiserat. Ett fjärde synsätt är att det är genom 

skolan som vi kan få till stånd dessa ideal, skolan ses här som ett instrument för att få 

till stånd ett bättre samhälle. Genom skolans värdegrund ska samhällets värdegrund 

förverkligas.75 Som tidigare nämnts är skolan en arena full av normer, som både 

reproducerar samhälleliga normer och hjälper till att skapa nya.76  

4.2 Värdegrunden i läroplanen 

Pia Nykänen har i sin avhandling undersökt värdegrunden i läroplanen från Lgr69 till 

Lpo94, med fokus på värdegrundsfrågor såsom demokrati, kultur, tolerans. I alla de 

nordiska länderna finns det uttryckta värden som skolan ska förmedla, i Sverige sker 

detta i skollagen och vidare i läroplaner.77 Nedan ges en mycket kortfattad bild av 

värdegrundens roll i läroplaner från 1969 och framåt, för att ge en inblick och förståelse 

i vart fokus har legat och ligger i värdegrundsfrågor i skolan.  

 Vid en återblick syns att det i läroplanen 1962 inte finns någon uttryckt värdegrund, 

men det finns vissa ”moraliska normer” som måste gälla inom skolans värld. Bland de 

normer som i den läroplanen gavs extra utrymme fanns: ”tolerans, solidaritet, 

människans egenvärde, människolivets okränkbarhet, samt rätt till personlig integritet”. 

När läroplanen Lgr 69 kom hade yttrycket ”moraliska normer som måste gälla” ersatts 

med det mer diffusa konstaterandet att eleven ska ”få en god uppfattning om” vissa 

normer och värden som skolan ska förmedla. Det nämns inte hur denna uppfattning ska 

fås, och inte heller vilken av de många innebörderna av begreppen som eleven ska 

anamma. Lgr 80 innehöll liknande formuleringar kring värdegrunden som Lgr 69. I och 

med införandet av Lgr 80 uppstod en problematik som även senare visade sig aktuell i 

Lpo94, nämligen konflikten mellan att dels förmedla grundläggande demokratiska och 

moraliska värderingar, dels att tillåta och uppmuntra egna värderingar.78 Lpo94 innehöll 

                                                 
74 Nykänen, 2008, s. 38. 
75 Ibid, s. 39.  
76 Baier & Svensson, 2009, s. 129. 
77 Nykänen, 2008, s. 15. 
78 Ibid, 2008, s. 19-21. 
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ungefär samma värdegrundsinnehåll som de tidigare läroplanerna, förutom att 

”individens frihet” och ”respekt för den enskilda människans särart och integritet” är 

nytillkomna värden. Det som framförallt skiljer Lpo94 från de tidigare läroplanerna är 

att ordet ”värdegrund” nu tillkommit, till skillnad från de tidigare då ordet inte var 

uttalat.79 Nykänen påpekar att många lärare dock tog detta med ro, eftersom det sedan 

länge funnits med en värdegrund i läroplanerna där värderingar, normer och 

målsättningar var uttalade.80 

Samhället har blivit mer och mer mångkulturellt, och detta märks i läroplanerna som 

blivit mer och mer vaga i utskrivningen av skolans ansvar och individens ansvar. Fler 

och fler normer för ökad samexistens har istället tillkommit.81 I alla de berörda 

läroplanerna betonas objektivitet som något önskvärt. Det konstateras att det inte är 

möjligt att objektivt förmedla värderingar och normer, eftersom skolan ingår i en 

samhällskontext där vissa normer och värderingar gäller, och dessutom ska dessa 

normer och värderingar förmedlas av en icke-objektiv lärare eller annan skolpersonal. 

Det som menas med objektiviteten är snarare att kunskaper ska förmedlas på flera olika 

vis och erbjuda flera infallsvinklar när teman behandlas.82 

I läroplanerna återfinns också ett neutralitetskrav, där skolan ska förhålla sig neutral 

till den kunskap som förmedlas. Detta krav är dock ett krav med modifikation, eftersom 

skolan ska framhålla vissa demokratiska värden och normer, och i vissa fall således inte 

vara neutral (uttalat i Lgr 69).83 I Lgr 80 betonades att ”skolan inte får ställa sig neutral i 

förhållande till det demokratiska samhällets grundläggande värderingar”.84 Med 

grundläggande värderingar menas enligt Skolverket de normer och värderingar som 

utan att behöva motiveras gäller i ett samhälle, och som hålls som viktiga av 

medborgarna. De är de normer och värderingar som gäller oavsett vilka förändringar 

som sker i näringslivet och inom skolpedagogisk forskning, de är inte beroende av yttre 

faktorer. Vilka dessa normer och värderingar är framkommer inte, inte heller hur det 

framkommit vilka de är.85 

Värdegrunden i LpO94 kretsar kring fyra perspektiv; internationellt perspektiv, 

mångkulturellt perspektiv, miljöperspektiv och jämställdhetsperspektiv.86 Dessa 

perspektiv återkommer i läroplanen för gymnasieskolan 2011, där mångkulturalitet och 

jämställdhet ses som eftersträvansvärda ideal genom hela läroplanen. Fyra perspektiv 

framhålls som särskilt viktiga; det etiska, det historiska, det internationella perspektivet 

och miljöperspektivet.87 

                                                 
79 Nykänen, 2008, s. 30. 
80 Ibid, s. 19. 
81 Ibid, s. 91.  
82 Ibid, s. 22. 
83 Ibid, s. 23. 
84 Ibid, s. 28.  
85 Nykänen, 2008, s. 43. 
86 Eilard, 2008, s. 334. 
87 Skolverket, 2012, s. 7. 
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4.3 Genus i läroplanen  

Läroplanen för gymnasieskolan inleds med orden: ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla”. I samma läroplan framkommer att skolan är en social mötesplats, och att 

alla elever där ska kunna utveckla sin person och sin unika egenart för att kunna delta i 

samspel med människor i skolans värld och i samhället. I skolan ska det inte förekomma 

diskriminering, utan tolerans till människor oberoende av kön och genus, religion, 

sexuell läggning, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning. Alla elever ska ha samma 

möjligheter och rätt att utvecklas, och detta ska ske utan fördomar om typisk manligt 

och kvinnligt.88 

Skolan anses vara en plats där normer om genus och sexualitet spelar en stor roll, och 

där eleverna lägger ner mycket möda på att återskapa och efterleva de normer som 

råder.89 Det anses problematiskt att HBTQ-personer osynliggörs i skolans värld, och när 

de syns är det ur ett heteronormativt eller homofobiskt perspektiv. De elever som utger 

sig för att vara HBTQ får ofta utstå kränkningar i olika former och blir ofrivilligt 

tvungna att upplysa människor runt omkring dem om deras sexualitet.90 Ofta är det inte 

viktigt att huruvida en person är queer eller enbart uppför sig som traditionsenligt queer, 

kränkningarna blir desamma eftersom de inte kopplas direkt till identiteten på den som 

kränks utan till föreställningar och normer om rätt agerande ”sexuellt”.91 

4.4 Läroböcker 

Värdegrunden i läroplanen speglar det rådande samhällets värderingar, och läroböcker i 

sin tur påverkas av värdegrunden och det då rådande politiska och pedagogiska 

klimatet.92 Läroböcker spelar en central roll i den mesta undervisningen i skolan, och de 

utgör ofta den första och ibland enda kontakten med ämnesstoffet för elever. Väldigt få 

lärare jobbar utan lärobok, och speciellt i språkämnet finns en stark tradition av 

läroboksbunden undervisning.93 Läroböcker är producerade och tänkta för ett specifikt 

ämnesinnehåll, och speglar den tidens kunskapstradition och tankar om hur lärande 

främjas.94 Läroboken uppkommer i ett system av styrdokument, marknadskrav, politiskt 

klimat, pedagogiska rön etc. och det är då intressant att undersöka vilka faktorer som 

påverkar läroboksförfattarna och i vilken grad.95 Hans Almgren tycker att frågan bör 

lyftas om vad läroböcker i skolan idag förmedlar till eleverna - vilka värderingar och 

                                                 
88 Skolverket, 2012, s. 5-6. 
89 Irina Schmitt, Do you have a boyfriend? Feeling queer in youth and education research.  Lambda 

Nordica, 2010/15(3/4), s. 16. 
90 Schmitt, 2010, s. 20. 
91 Ibid, s. 22. 
92 Ammert, 2011, s. 30. 
93 Boel Englund, 2011 s. 280ff. 
94 Staffan Selander, Didaktisk design av pedagogiska texter, i Ammert, 2011, s. 68. 
95 Almgren, 2011, s. 29. 
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normer genomsyrar läroböckerna? Han påpekar att denna debatt finns utomlands, men 

att det i Sverige inte fokuserats speciellt mycket på denna aspekt.96 Det är ur samma 

undran som Almgren har som denna undersökning tar sin utgångspunkt – vilka normer 

om genus förekommer i läroböcker i spanska? 

Man kan se läroböcker som både skapande och återskapande av den sociala, 

samhälleliga och politiska kontext de ingår och framställs i – där läroboken antingen 

upprätthåller normer och värderingar i samhället eller omskapar dem och bidrar till 

samhällsförändring.97 Ammert menar att ”läroboken är en del av den 

socialiseringsprocess där människors syn på sig själva och samhället i dåtid, nutid och 

framtid skapas”.98 

Läroböcker omnämns inte ofta i press och media, och när det händer är det ofta 

negativ kritik som riktas mot dem. Det handlar ofta om att de anklagas för att innehålla 

en dold politisk agenda eller att de felaktigt representerar eller glömmer att representera 

vissa sociala och etniska grupper. Läroböckerna har alltså makt i den mån att de 

påverkar hur elevers syn på samhället, ”vi” och ”de andra”, utvecklas.99 

4.4.1 Läroböcker i språkundervisning 

Läroböcker i språkundervisning hjälper till att forma elevens syn på det undervisade 

språket och kulturen, eftersom undervisningsmaterialet erbjuder förebilder och 

företeelser som blir till kunskap om det lärda språket och kulturen.100 SIL, som tidigare 

granskade läromedel, genomförde 1985 en omfattande granskning av i princip alla 

läromedel i tyska, franska och engelska, och kom fram till att dessa i mångt och mycket 

reproducerade stereotypa könsroller.101 Av tradition har läroböcker i språk inte 

innehållsgranskats på samma sätt som läroböcker i exempelvis historia. Herman 

förklarar detta med att språk ofta är en valbar kurs som elever läser en eller två terminer, 

och elever och föräldrar är på så sätt inte lika exponerad för innehållet som i läroböcker 

i andra ämnen. Dessutom har läroböcker i språk ofta fokuserat på grammatiken istället 

för det kulturella innehållet, något som skiftat på senare tid. Nuförtiden anläggs ett ofta 

kritiskt förhållningssätt till det innehåll som undervisas i språk, och rasistiska 

stereotyper uppmärksammas ofta. Framförallt hur målspråkets kultur förmedlas har ofta 

varit underlag för granskning.102 

 

                                                 
96 Hans Almgren, I huvudet på en läromedelsförfattare, i Ammert, 2011, s. 347. 
97 Klas- Göran Karlsson, Läroboken och makten – ett nära förhållande, i Ammert, 2011, s. 46. 
98 Ammert, 2011, s. 33. 
99 Klas – Göran Karlsson, 2011, s. 44. 
100 Iwona Kowal, Svenska utifrån – Sverige inifrån? Lärobok som kunskapsförmedlare och attitydskapare, 

i Språk i Undervisning. Rapport från ASLA:s vårsymposium i Linköping, 11-12 maj, 2012, Cristina 

Rosén, Per Simfors & Ann-Kari Sundberg, s. 61.  
101 Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, 2010, s. 1.  
102 Deborah M Herman, It´s a small world after all: from stereotypes to invented worlds in secondary 

school spanish textbooks, Critical inquiry in language studies, 2007/4(2), s. 119. 
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5 Tidigare forskning 

För att ringa in området presenteras nedan begrepp och tidigare forskning om de 

begrepp som appliceras i analysen. Det är i dessa förklaringar som undersökningen av 

normer i läroböcker i spanska tar avstamp. Inledningsvis presenteras ett axplock av de 

undersökningar kring normer i läromedel som gjorts tidigare.  

5.1 Tidigare analyser av normer i läroböcker 

Britt-Marie Berge har utifrån läroplanens jämställdhetsmål gjort en läroboksanalys av 

24 läroböcker i olika ämnen på gymnasieskolan. Hon fokuserade både den kvalitativa 

och kvantitativa aspekten av analysen, då hon undersökte hur stort utrymme män 

respektive kvinnor fick i böckerna, och även på vilket sätt de representerades. Hennes 

slutsats var att män var överrepresenterade, och att läroböckerna överlag var väldigt 

heteronormativa.103 På ett liknande sätt har Angerd Eilard i sin artikel gjort en 

diskursanalys på en lärobok för lågstadiet med mångkulturalitet och jämställdhet i 

fokus. Med postkolonial teori och genusperspektiv analyserade hon boken, och kom 

fram till att läroboksförfattaren inte helt ut lyckades med uppgiften att förmedla 

mångkultur och jämställdhet eftersom stereotyper förekommer.104 Även internationellt 

har många studier med textboksanalys som metod genomförts, bland andra The 

Construction of Cultural Values and Beliefs in Chinese Language Textbooks: A critical 

discourse analysis av Yongbing Liu. I studien undersöktes hur diskursen kring 

värderingar och normer ser ut i några läroböcker i språk på lågstadiet i Kina. Det visade 

sig att de normer och värderingar som framkom var de som passade den intellektuella 

eliten och de styrande i Kina.105 

5.1.1 Tidigare analyser av genus i läroböcker 

På sistone har en hel del forskning bedrivits om genus och jämställdhet i läroböcker i 

Sverige.106 I Sverige har bland annat Moira von Wrights Genus och text - När kan man 

tala om jämställdhet i fysikläromedel? fått stort genomslag. Hon analyserade sju 

läroböcker i fysik, där slutsatsen blev att de till stor del återskapar traditionella 

könsrollsmönster.107 I skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? ges en 

forskningsöversikt över forskning kring etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion, 

kön och sexuell läggning presenteras i läroböcker. Där beskrivs att i den undersökning 

som Berge och Widding genomfört, där de undersökt hur genus konstrueras i 

läroböcker, är män överrepresenterade i läroböckerna - även om kvinnor och män 

                                                 
103 Britt – Marie Berge, Jämställdhet och kön, i Ammert, 2011, s. 172. 
104 Angerd Eliard, Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan. Pedagogisk 

forskning i Sverige 2004/9(4), s. 258ff. 
105 Lin Yongbing, The construction of cultural values and beliefs in Chinese language textbooks: A 

critical discourse analysis, Studies in the Cultural Politics of Education, 2005/26, s. 27. 
106 Eilard, 2008, s. 39. 
107 Moira von Wright, Genus och text – när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Stockholm 

1999, s. 62. 
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tenderar att få göra samma saker och på samma positioner. De flesta av de granskade 

läroböckerna innehåller avsnitt om kön och genus, vilket torde bidra till en ökad 

genusmedvetenhet bland eleverna. Dock önskar Berge och Widding att avsnitten om 

kön och genus inte ska vara som en isolerad ö utan mer integrerade.108 

Med det vidgade genusbegreppet (se kapitel 3.6.1 – Det vidgade genusbegreppet) 

räknas även faktorn funktionshinder in i genusbegreppet. I nämnda publikation från 

Skolverket beskrivs att Catarina Nyberg och Anders Gustavsson i sin undersökning 

kommer fram till att funktionshindrade inte inkluderas i det tänkta ”vi:et” i läroböcker, 

utan ses oreflekterat i jämförelse med en tänkt ”normal” person.109 Personen med 

funktionshinder framställs också främst som sitt funktionshinder, utan att hänsyn tas till 

andra egenskaper såsom kön, etnisk tillhörighet och så vidare. Det förutsätts att ett liv 

med funktionhinder inte är ett fullgott liv.110 Att funktionshinder överlag förekommer 

med ytterst liten frekvens förklaras med att det handlar om ett systematiskt, men 

oreflekterar, utelämnande av en minoritetskategori – inte ovanligt funktionshinder – av 

läroboksförfattarna. Att funktionshinder osynliggörs i läroböckerna leder till att 

funktionshinder allmänt osynliggörs i skolans värld. Det kan också, enligt Nybergs och 

Gustavssons rapport, handla om att, precis som i fallet med icke-heterosexualitet, 

funktionshindret osynliggörs eftersom att det inte bör fokuseras för att det då tar fokus 

från individen bakom funktionshindret. En sorts välmenande exkludering.111 Cheng och 

Beigi har undersökt hur funktionshinder presenteras i sju engelskaböcker i Iran. Deras 

resultat visar att funktionshindrade är underrepresenterade i de analyserade böckerna, 

vilket osynliggör elever med funktionshinder. Ett synliggörande av funktionshinder i 

läroböcker skulle ge icke-funktionshindrade elever en förståelse för elever med 

funktionshinder.112 

En annan kategori som är kraftigt underrepresenterad i läroböckerna är transsexuella 

personer, som enligt Berge och Widding inte uttalat märks i någon av de läroböcker de 

analyserat. Visserligen förekommer exempel där karaktärers sexualitet inte explicit 

uttalas, men deras analys pekar mot att det nog inte var läroboksförfattarnas mening att 

de personerna skulle tolkas som transsexuella.113 Eilard, som studerat läseböcker i 

skolan, kommer fram till att det läggs stor vikt vid det ”heteronormativa 

parrelationsidealet” och hon hänvisar till andra studier som kommit fram till liknande 

resultat. Stort fokus läggs vid relationer, och den rådande tanken är att en relation är det 

som gör en människa hel.114 I en annan del av Skolverkets rapport har Larsson och 

Rosén undersökt hur sexuell läggning presenteras i läroböcker i biologi, historia, 

religion och samhällskunskap. Det framkommer av deras studie att bisexualitet nämns 

                                                 
108 Skolverket, 2006, s. 31. 
109 Ibid, s. 24. 
110 Ibid, s. 25. 
111 Skolverket, 2006, s. 26. 
112 Karen Kow Yip Cheng & Amir Biglar Beigi, Adressing students with disabilities in school textbooks. 

Disability & Society, 2011/26(2), s. 239.  
113 Skolverket, 2006, s. 30. 
114 Eilard, 2008, s. 369. 
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väldigt sällan, och HBT-personer nämns inte alls.115 Även familjekonstellationer 

framställs heteronormativt, och ”kärnfamiljen” med mamma, pappa och två barn, 

framställs som det vanliga. Risken med att upprepa en familjekonstellation framför 

andra är att den blir normerande, och anses på så vis eftersträvansvärd.116 

5.1.2 Genus i läroböcker i språk 

Trots att forskning kring och granskning av läroböcker med ett fokus på 

genusperspektiv blir allt vanligare finns det jämförelsevis lite forskning kring 

läroböcker i moderna språk. Frank-Michael Kirsch har undersökt hur bilden av 

Tyskland har förmedlats i läroböcker i tyska under åren 1965-1995. Hans slutsats är att 

bland annat familjeförhållanden beskrivs på ett försvenskat sätt, där till exempel 

hemmafrun lyser med sin frånvaro. Kvinnorna i böckerna jobbade och könsrollerna var 

annorlunda än i det då tyska samhället. Kirsch ser det som problematiskt att politisk 

korrekthet, i detta fall i könsrollsfrågor, påverkar och till och med censurerar den bild 

som ges av målspråkslandet. 1985 gjorde Statens Institut för Läromedelsinformation en 

granskning av könsrollerna i ett antal läroböcker i de dåvarande valbara moderna 

språken (spanska ej inkluderat), och det framkom att de könsroller som förmedlades var 

för moderna för att kunna representera målspråkslandet. De könsroller som förmedlades 

var snarare svenska könsroller, men det påpekades att läroböcker med fördel kunde 

ligga i framkant vad gällde jämställdhetsarbetet.117 1993 gjordes en undersökning av hur 

spanska kvinnor porträtterades i läroböcker i spanska. Där framkom att kvinnor 

porträtteras som hemmafruar i lite mindre än hälften av fallen, och i övrigt var det yrken 

såsom sekreterare, studerande, försäljare, sjuksköterska, lärare och flygvärdinna som 

var mest frekventa.118 Goretty Robles Fernández beskriver hur läroböcker i spanska som 

andra eller tredje språk utgivna i Spanien förmedlar bilden av kvinnor. Det mest 

framträdande är att den vuxna kvinnan beskrivs som en god husmor, som lägger sina 

egna intressen åt sidan för att passa upp på de övriga familjemedlemmarna.119  

En tendens som följer det faktum att kvinnor främst rör sig inom hemmets väggar i 

läroböckerna är att de kvinnor som porträtteras i arbetslivet har yrken som kan ses som 

en förlängning av hushållssysslorna, såsom sjuksköterska, städerska och kokerska. 

Några få kvinnor hade yrken som är traditionell manliga, såsom pilot och fysiker. De 

manliga yrken som beskrevs var bankman, läkare, åklagare, polis, skurk och så 

vidare.120 I de läroböcker som studerats ges kvinnorna mer eller mindre en tredjedel av 

                                                 
115 Skolverket, 2006, s. 38. 
116 Ibid, s. 39.  
117 Frank-Michael Kirsch, Språk och läroböcker i språk – nyckel till andra kulturer, i Interkulturell 

pedagogik i teori och praktik, Pirjo Lahdenperä (red.), 2004, s. 129. 
118 Dolores Soler–Espiauba, Contenidos culturales en la enseñanza de español como 2/L, Madrid 2006, s. 

60. 
119  Goretty Robles Fernández, La mujer como personaje real: representaciones iconográficas,  Foro de 

profesores de E/LE. 2006/2, s. 1. 
120 Ibid, s. 2.  
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utrymmet.121 Det är enbart när äldre personer ska porträtteras som kvinnorna ges större 

utrymme än männen.122 Författaren menar att läroböckerna måste fokusera på att ge 

kvinnorna mer utrymme, och att porträttera kvinnorna i andra är de könssterotypa roller 

de nu besitter.123 Det mönster som författaren ser i läroböckerna som oroar mest är att 

det enbart är monogama, heterosexuella parrelationer som får utrymme att synas inom 

den familjära sektorn. Homosexuella får inget utrymme, och ensamstående kvinnor och 

män visas ej med barn, utan enbart som skilda eller separerade i bakgrunden. Robles 

Fernández menar att detta måste läroböckerna bli bättre på, om de vill aspirera att visa 

den ”riktiga världen”.124 

Ryuko Kubota kritiserar språkundervisning för att vara elitistisk och uteslutande för 

vissa etniska grupper, eftersom undervisningen tenderar att fokusera det undervisade 

språkets hegemoniska grupps kultur, sociala klass, etnicitet, religion och så vidare. 

Dessutom brukar undervisningen vara monokulturell, och olikheter inom det 

undervisade språkets kulturer framkommer ofta inte.125 Vidare säger hon att läroböcker i 

språk är fulla av rasism. En undersökning av läroböcker i spanska i USA visar att bilden 

av spanjoren som ljushyad och välbeställd medan ursprungsbefolkningen i Latinamerika 

förekommer främst i festivalsammanhang.126  

Herman redogör för forskning kring kulturförmedlande i läroböcker i spanska mellan 

år 1975 och 2000. Där framkommer att etniska grupper ofta representeras på ett 

schablonmässigt och ibland felaktigt sätt. Olika minoriteter, framförallt i Latinamerika, 

presenteras på ett likartat sätt, som om det inte fanns skillnader emellan dem. Människor 

ifrån de latinamerikanska länderna presenteras ofta med inneboende egenskaper som 

passar landet de bor i, till exempel framställs boende på Kanarieöarna som väldiga 

havsfantaster. Social klass och mänskliga interaktioner förutom de i hemmets sfär 

förekommer väldigt sällan. Hudfärg spelar in på vilken roll en människa spelar i 

böckerna, där mörkhyade med spanskt ursprung syns främst i sport- och 

folkkultursammanhang. Herman menar att den tänkta konsumenten av läroböckerna, 

eleverna, framställs som ytliga turister som vill veta vad de olika länderna kan erbjuda 

utan att vara intresserad av landets kulturer.127 Dessutom konstaterar Ramirez och Hall 

att läroböckerna är skrivna till vita, medelklasselever vars livsvärld kan vara långt ifrån 

de människor som lever i målspråksländerna.  

Herman konstaterar att den ökande skillnaden i elevgrupperna utifrån social klass, 

härkomst och så vidare torde bidra till att läroböckerna förändras.128 Herman eftersöker 

läroböcker i spanska vars texter är mer verklighetsnära, med fördel med exempel från 

                                                 
121 Ibid, s. 4. 
122 Robles Fernández, 2006, s. 7. 
123 Ibid, s. 13.  
124 Ibid, s. 3.  
125 Ryuko Kubota, Critical multicultural education and second/foreign language teaching, i Critical 

multiculturalism. Theory and practice, Stephen May & Christine E Sleeter, New York 2010, s. 99.   
126 Kubota i May & Sleeter, 2010, s. 108. 
127 Herman, 2007, s. 122f. 
128 Ibid, s. 137. 
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verkliga livet. Detta för att eleverna ska känna att det är mödan värt att lära sig språket 

då det är sprunget ur verkliga livet istället för att nyttan med språkinlärning stannar vid 

förhoppningen att kunna beställa mat vid en utlandssemester. Detta tror Herman 

kommer att bidra till att fler elever vill lära sig språk, och att de vill göra det en längre 

tid.129 

5.2 Genus i Spanien och Latinamerika 

Några stickprovsexempel på hur genus verkar i de spansktalande länderna redogörs för 

nedan. I Chile har undersökts hur äktenskapslagarna är skrivna utifrån ett 

genusperspektiv, och det framkommer att kvinnans roll upplevs som mer begränsad 

inom äktenskapet än mannen, även om författaren menar att den europeiska standarden 

närmas mer och mer vad gäller mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor 

och män.130 Nuförtiden höjs inga ögonbryn över att ogifta bor tillsammans eller skaffar 

barn tillsammans i Spanien, och bland de som gifter sig skiljer sig en tredjedel.131 Detta 

har lett till att fler och fler familjer består av ensamstående föräldrar. Det är inte ovanligt 

att familjer nuförtiden består av hel-, halv- och icke biologiska syskon.132 Att vara 

singel har fått ny status i Spanien, och det är inte längre något som ses som ett 

personligt misslyckande. 2004 gick en sambolagstiftning igenom, som ger ogifta par 

vissa juridiska rättigheter, till exempel om den ena dör, och 2005 legaliserades 

äktenskap mellan homosexuella.133 

Dolores Soler – Espiauba konstaterar att andelen spanska kvinnor som studerar och 

gör karriär ökat mycket från 70-talet och in på 2000-talet.134 Carmen Rodrigo Rojo 

beskriver arbetsmarknaden i Spanien, där kvinnor har hög arbetslöshet, tjänar 30 % 

mindre än männen gör, och har oftare deltidjobb och jobbar inom den offentliga 

sektorn.135 Soler – Espiauba påpekar att de spanska kvinnornas inträde på 

arbetsmarknaden har fått konsekvenser för den traditionella spanska 

familjekonstellationen. Barnafödandet har minskat och åldern på förstföderskor har 

ökat. Mor- och farföräldrar som tidigare bott med sina vuxna barn och deras familjer 

bor oftare ensamma eller på ett äldreboende, och behovet av dagbarnvård har ökat. 

Många kvinnor har kunnat etablera sig på arbetsmarknaden tack vare att de har haft 

äldre släktingar som har haft möjlighet att ta hand om deras barn på dagarna.136 

                                                 
129 Herman, 2007, s. 140. 
130 Jonas-Sébastien Beaudry, La desigualdad de género en el régimen matrimonial chileno, University of 

Miami Inter-American Law review 2010/187, s. 190ff.  
131 Soler–Espiauba, 2006, s. 33. 
132 Soler–Espiauba, 2006, s. 35. 
133 Ibid, s. 34. 
134 Ibid, s. 50.  
135 Carmen Rodrigo Rojo, La situación de las mujeres españolas en el mercado de trabajo ¿Diferencia o 

discriminación? Revista andaluza de relaciones laborales, 2006/17, s. 21f. 
136 Soler–Espiauba, 2006, s. 31. 
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6 Material och metod 

6.1 Urval av läroböcker 

 Den tidigare benämningen lärobok ändrades 1975 till läromedel, eftersom att man ville 

vidga begreppet till att omfatta alla de hjälpmedel som lärare och elever använder i 

undervisningen.137 I denna rapport kommer dock benämningen lärobok att användas, 

eftersom det i detta fall handlar om läroböcker och inte andra lärresurser. Som tidigare 

nämnts upphörde den statliga granskningen av läroböcker 1991, som till mesta del 

bestod av att kontrollera faktafel och att läroböckerna följde läroplanen. Dessutom fanns 

tidigare rekommendationer på läromedel i slutat av olika ämneskursplaner, något som 

försvann helt i och med införandet av Lpo94.138 Nuförtiden är det upp till den enskilda 

läraren att granska läroböckerna.139 I denna undersökning har analysen genomförts på 

tre läromedel i spanska steg 3. I urvalet av läroböcker har de viktigaste kriterierna varit: 

1. Utgivningsår och 2. Popularitet. 3. Uttalat fokus på kultur140. utifrån dessa kategorier 

valdes 3 olika läroböcker från 3 olika förlag: Caminando 3141, utgiven av Natur och 

Kultur 2009. Enligt utgivningsförlaget är detta det ledande läromedlet i spanska för 

gymnasieskolan på marknaden.142 Vistas 3143 från Sanoma Utbildning från 2012 valdes 

för att det är den enda läroboken på marknaden som utkommit efter att den nya 

läroplanen Lgy11 trätt i kraft. Slutligen valdes El Sur paso 3144 från Gleerups, en 

lärobok som har ett uttalat elevperspektiv, där elevens livsvärld är i fokus.  

6.2 Analys av läroböcker 

I de tre läroböckerna Caminando, Vistas 3 och El Sur paso 3 har normer analyserats på 

ett systematiskt sätt i flera steg med hjälp av Svennings metod Succesiv approximation. 

Metoden utgår ifrån att materialet tolkas och omtolkas cykliskt, där varje tolkning ringar 

in området ännu lite mer. Med denna analysmetod följer tre kodningssteg, redovisade 

nedan. 

                                                 
137 Ammert, 2011, s. 17. 
138 Ann-Christine Svensson, Hur används läroboken?, i Ammert, 2011, s. 296; Skolverket, 2006, s. 7. 
139 Ammert, 2011, s. 17. 
140 Ett uttalat fokus på kultur gick enbart att finna hos en lärobok – El Sur paso 3 från Gleerups. I 

beskrivningen till boken står att boken utgår från ett ”modernt ungdomsperspektiv” och att boken ” 

reflekterar och utgår från elevernas verklighet och vi får följa ungdomar i både Spanien och 

Latinamerika”. Vidare står att ”Bokens fokus är Spanien, men eleverna får även reflektera över 

levnadssätt, kulturtraditioner och samhällsförhållanden i de olika spansktalande länderna”, 

http://www.gleerups.se/gy-vux-spanska/40667625-product?category=gy-

vux/gy_vux_spanska?nocache=1&, 2014-04-14 16:33.  
141 Elisabet Waldenström, Ninni Westerman, & Märet Wik-Bretz, Caminando 3, Stockholm 2009.  
142 http://www.nok.se/Laromedel/GY-VUX/Gymnasiet/Spanska/Caminando/#nav-tabs4, 2014-06-03, 

09:49. 
143 Inger Rönnmark & Eulàlia Quintana Segalà, Vistas 3, Stockholm 2012.  
144 Marcelo Cea & Fernando López Serrano, El Sur paso 3, Malmö 2010.  

 



23 

 

Öppen kodning representerar den första genomläsningen av materialet, där tolkaren 

söker efter mönster och grovt schematiserar materialet. Här förväntas forskaren ha ett 

öppet sinnelag för vad hen kan tänkas hitta.145 Inledningsvis markerades alla texter i alla 

tre läroböckerna som hade ett omfång som var längre än 7 meningar och bestod av 

brödtext, dock ej dialogtexter förutom av typen intervjuer eller utförligare 

tvåpersonsdialoger, där längre stycken text förekommer. Övningar hörande till texterna 

har inte analyserats. Sånger och dikter har även tagits med i analysen.  

Därefter lästes alla kvalificerande texter igenom med fokus på att hitta mönster och 

normkategorier. Jag använde mig av de normtyperna som beskrivs av Baier och 

Svensson vid analysen, där det i varje text färgmarkerades exempel på de olika 

normtyperna. De normtyper som Baier och Svensson listar är:  

 

 Konstruktiva normer, som kan ses som spelregler för interaktion. 

 Kompetensnormer är normer som anger vem som har rätten handla i en viss 

situation.  

 Handlingsnormer anger önskat beteende i en given situation.  

 Beskrivande normer och föreskrivande normer är normer som implicit eller 

explicit beskriver önskvärt agerande.  

 Sociala normer bildas och upprätthålls i sociala sammanhang. Klädkoder och 

etikett är exempel på sociala normer.  

 Moraliska normer uppkommer i interaktionen mellan enskilda människor. I 

motsats till de moraliska normerna som verkar i relationen mellan människor 

finns miljönormer.  

 Miljönormer är normer som får ökad betydelse, och kommer i två former – 

exploateringsnormer och bevarandenormer.  

 Genusnormer behandlar relationen mellan könen. Genusnormerna beskriver 

hur män och kvinnor bör handla och verka i samhället och hur relationen dem 

emellan bör se ut.146  

 

I analysen av läroböckerna har alla normkategorier använts inledningsvis. Vid 

djupare analys fokuserades normer om genus. Detta för att denna kategori fanns 

representerad i stor utsträckning läromedlen (se kapitel 7.1 – Normer i läroböckerna), 

och för att det i läroplanen för gymnasieskolan fokuseras på bland annat detta 

perspektiv (se kapitel 4.2 – Värdegrunden i läroplanen, och kapitel 4.3 – Genus i 

läroplanen). 

När normer om genus valts ut för analys har den axiella kodningen tagit fart.  Axiell 

kodning innebär att gå djupare in i materialet, och här har forskaren med sig några 

begrepp och koder, i denna undersökning innebar det att undersöka materialet igen med 

fokus enbart på genusnormer (se avsnitt 3.6 – Normtyp – Genus). Här hittas vissa teman 

                                                 
145 Conny Svenning, Metodboken, Eslöv 2000, s. 151. 
146 Baier & Svensson, 2009, s. 83-92. 
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kring normer om genus och materialet försöks kopplas ihop med varandra inom 

temana.147  

Det sista steget i textanalysen, den selektiva kodningen, följer på den axiella 

kodningen. Här letas uttalat efter exempel i texten som stödjer de teman som 

framkommit i steg 1 eller 2, här i steg 2 då analysen fokuserades på genusnormer.148 

Texterna relaterade till genusnormer lästes igenom ytterligare en gång, och 

kategoriserades i underteman relaterade till de teorier och begrepp som presenterats i 

kapitel 3.6 – Normtyp – Genus. De begrepp som främst fokuserats är genussystem, 

genuskontrakt, hegemonisk manlighet och kvinnlighet och det vidgade genusbegreppet 

– där sexualitet, etnicitet och funktionalitet ingår.  

6.3 Metoddiskussion 

En diskursanalys kan aldrig genomföras på ett objektivt sätt, utan den kommer alltid 

färgas av forskarens egen diskurs. Eftersom isärhållande mellan undersökning och 

undersökare är omöjlig måste man vara medveten om det och använda det faktumet till 

sin fördel. Man måste kritiskt redovisa sin egen förförståelse och hållning till det 

undersöka fenomenet, och vilken roll man själv innehar i kontexten.149 Därför har jag 

noga redovisat vilken min förförståelse är av de normkategorier som analyserats, och 

vilken förståelse av skolan, läroplan och läroböcker som undersökningen tar sin 

utgångspunkt i. Därtill har jag noga redovisat och utgått ifrån olika teorier kring normer 

och genus för att stödja analysen mot tidigare forskning.  

Genom att strikt följa, och noga redovisa, metoden Succesiv approximation, 

beskriven av Svenning150 försöker jag göra tillvägagångssättet genomskinligt, och 

risken är mindre att jag påverkar resultatet i någon riktning. Denna metod har fungerat 

bra i det att den gett mig stor vägledning i analysarbetet. I resultatredovisningen har jag 

jobbat textnära, och gett många exempel direkt ur texten. Eftersom att det inte kan 

förväntas att läsaren kan spanska har jag översatt de valda citaten och redovisat 

originalcitaten i fotnoter. Eftersom en kritisk diskursanalys aldrig aspirerar att vara 

objektiv störs inte resultatet av att forskaren färgar det med sin förförståelse, så länge 

den är väl redovisad.151 

Vad gäller validiteten i uppsatsen anser jag att den upprätthålls, eftersom detta är en 

diskursanalytisk uppsats där aspirationen aldrig var att ge en allmängiltig bild över 

normer i läroböcker i spanska, utan erbjuda ett stickprov i form av tre utvalda 

läroböcker. För att ytterligare stärka validiteten utgår analysen ifrån en teoretisk 

definition av genus och den fokuseras kring nyckelbegrepp kring genus. Däremot vad 

gäller reliabiliteten är det oundvikligt att min förförståelse och egna diskurs om normer 

                                                 
147 Svenning, 2000, s. 151. 
148 Ibid,  s. 151. 
149 Wetherell m fl 2001, s. 16-17. 
150 Svenning 2000, s. 151. 
151 Wetherell m fl 2001, s. 17. 
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och genus påverkat resultatet, och att en undersökning aldrig kan göras likadan som 

denna eftersom forskarens tolkning och fokus kommer att påverka slutresultatet. 
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7 Resultatredovisning och analys 

7.1 Normer i läroböckerna 

Resultatet presenteras utifrån normtyp och inte utifrån bok, eftersom det inte i första 

hand är en komparativ studie mellan olika läroböcker och förlag utan en ansats att 

presentera en normdiskurs utifrån olika kategorier. I ett tidigt stadie var ambitionen att 

analysera läroböckerna utifrån flera normkategorier, och lärobokstexterna 

kategoriserades och analyserades på ytnivå efter de normtyper som presenterats i kapitel 

6.2 – Analys av läroböcker. efter detta första stadie var 94 texter markerade eftersom de 

innehöll någon typ av norm, fördelade enligt tabell 1. Därefter smalnades fältet in, och 

undersökningen fokuserade på genusnormer.  

 

Tabell 1. Fördelning av funna texter med normer i läroböckerna 

 Caminando 3 Vistas 3 El Sur paso 3 totalt 

Antal funna texter  34 38 22 94 

     

Det resultat som framkom kring de initialt använda normtyperna är att de normer som 

förekommer oftast är genusnormer, tätt följt av handlingsnormer (se tabell 2). 

Handlingsnormerna i läroböckerna handlar främst om önskvärt beteende hos eleven om 

denna väljer att besöka ett spansktalande land. Bland annat nämns hur man ska bete sig 

när man besöker Machu Picchu och Amazonerna.152 De sociala normerna i läroböckerna 

lägger stort fokus på seder och traditioner, och de normer som förmedlas framställs inte 

sällan i form av varnande exempel där en ung person gjort bort sig i sociala 

sammanhang eftersom denne inte kände till de rådande sociala koderna.153 Många 

faktatexter finns kring seder, till exempel om hur man skålar i olika länder och hur man 

hälsar på varandra.154 Miljönormerna handlar om hur eleverna som framtida vuxna och 

turister kan motverka den stora klimatpåverkan som turismen medför. Dessutom nämns 

mycket om människans påverkan på regnskogen och naturen i Latinamerika. I 

Caminando ägnas ett helt uppslag åt hur turismen har påverkat aspekter som jordbruk, 

vattentillgångar och klimatförändringar både lokalt på de ställen där turisterna är och 

globalt.155 Ett fenomen som återkommer i läroböckerna är att det är ungdomar som är 

oroade över miljön, och i några fall får övertyga de vuxna i texterna om att miljön måste 

vårdas.156 Kompetensnormerna anger främst vem som gör vad inom hemmets sfär, eller 

inom skolans värld i de analyserade texterna. Några texter handlar om hur ungdomar lär 

sig av andra ungdomar från andra kulturer eller av vuxna hur man tar ansvar, till 

                                                 
152 Vistas 3 s. 167, 178.  
153 Ibid, s. 145.  
154 Ibid, s. 79, 100.  
155 Caminando 3, s. 64-66.  
156 Ibid, s. 71.  
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exempel genom att ta hand om sig själv och sina saker.157 De föreskrivande och 

beskrivande normerna är de allra tydligaste, där som exempel kan ges de uppmaningar 

om att äta hälsosamt och ibland vegetariskt som ges, och de mer implicita texterna om 

att motion och träning är viktigt, framförallt för dagens ungdom.158 

 

Tabell 2. Fördelning av funna normer efter normtyp och lärobok. 

normtyp Caminando 3 Vistas 3 El Sur paso 3  Totalt 

Genusnormer 15 15 9  39 

Handlingsnormer 5 9 9  23 

Sociala normer 2 3 3  8 

Moraliska normer 1 2 1  4 

Miljönormer 3 3 1  7 

Kompetensnormer 1 3 3  7 

Föreskrivande/ 

beskrivande normer 

3 2 1  6 

7.2 Genusnormer 

Nedan presenteras resultatet av analysen av genusnormer i läroböckerna indelat i 

underkategorier. De underkategorier som fokuserats är inspirerade av de begrepp som 

presenteras i avsnitt 3.6 – Normtyp - Genus, nämligen Män och kvinnor i arbetslivet, 

Mannen och kvinnan, Den verklighetsskildrande heteronormativitet, Den fiktiva 

heteronormativiteten, Kärnfamiljen, Etnicitet och Funktionalitet. Exempel från 

läroböckerna kommer att blandas om vart annat. I slutet följer en sammanfattning kring 

hela analysen av normer kopplade till genus.  

Texterna som innehöll genusnormer är fördelade inom vissa teman, som tabell 3 

visar nedan. Temana grundar sig i de teoretiska utgångpunkter som presenterats i kapitel 

3.6 – Normtyp – Genus. När texterna analyserats har flera olika teman förekommit i 

samma text, därav det höga totala resultatet av normer. Denna första redogörelse över 

temafördelningen inom genusnormer i läroböckerna är tänkt att ge en inblick i hur stort 

utrymme de olika aspekterna av genus ges i läroböckerna.  

 

Tabell 3. Fördelning av genusnormerna inom teman.  

tema Caminando 3 Vistas 3 El Sur paso 3 Totalt 

Arbetsfördelning mellan 

män och kvinnor 

5 7 8 20 

genuskontrakt 2 2 6 10 

Etnicitet 5 6 6 17 

funktionalitet - 1 - 1 

Heteronormativitet 9 8 5 22 

                                                 
157 Vistas 3 s. 93, 170.  
158 Ibid, s. 51, 56, 59; Caminando 3 s. 35, 45.  
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Arbetsförmedlingen mellan män och kvinnor syftar på de texter som beskriver vilka 

yrken män och kvinnor har. Detta diskuteras mer ingående i kapitel 7.2.1 – 

Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor – hemma och i offentligheten. 

Genuskontrakt handlar om exempel i texterna där det framkommer förväntningar på 

män och kvinnor i deras inbördes relationer, ofta olika förväntningar baserade på kön.159 

Texter som rör Etnicitet är texter som lägger fokus på personers etnicitet i 

framställningen av individer och grupper.160 Den enda texten om Funktionalitet är en 

text om funktionshinder utifrån en funktionshindrad persons perspektiv.161 

Heteronormativitet framkommer tydligast i beskrivningar av huvudpersonernas, ofta 

ungdomar, föräldrar – som nästintill alltid lever i en heteronormativ parrelation. Den 

stora frekvens med vilken denna kategori förekommer kan också förklaras med att det i 

läroböckerna är stort fokus på kärleksrelationer, och när dessa definieras handlar det 

alltid om heteronormativa sådana.162 

7.2.1 Arbetsfördelning mellan män och kvinnor – hemma och i offentligheten 

Hur männen och kvinnorna i böckerna presenteras skiljer sig åt väldigt mycket inom de 

båda könsgrupperna, och det finns ingen direkt stereotyp bild av vilket kön som har 

vilka yrken. De könsstereotypa mönstren är i denna kategori inte lika tydliga som i 

många övriga kategorier som rör genus. I böckerna är det de vuxna som har olika yrken, 

eftersom de flesta ungdomarna i böckerna är studenter på olika nivåer. Tabell 4 nedan 

visar hur fördelningen ser ut över vilket kön som aktivt har ett yrke i läroböckerna. För 

att mäta detta har hänsyn tagits till de personer som innehar en aktiv roll i texten, ej 

bakgrundfigurer i form av karaktärer utan medverkan i dialog eller monolog. Resultatet 

visar att fördelningen är relativt jämn, med liten övervikt till männens fördel.163 

Ospecificerat innebär att det är omöjligt utifrån texten att avgöra om det är en man eller 

kvinna som åsyftas. I främst El Sur paso 3 förekommer några yrken där det inte 

framkommer om det är en man eller kvinna, eftersom många yrkesnamn på spanska 

innehas av både män och kvinnor, såsom dependiente (kassör/kassörska).164  

 

 

 

 

 

                                                 
159 Caminando 3 s. 54, 99; Vistas 3 s. 22, 84; El Sur paso 3 s. 17, 42, 53, 55, 73, 90.  
160 Caminando 3 s. 47, 54, 77, 102, 148; Vistas 3 s. 86, 113, 159, 161, 165, 168; El Sur paso 3 s. 38, 73, 

74, 92, 113, 149.  
161 Vistas 3 s. 65.  
162 Caminando 3, s. 47, 54, 82, 88, 97, 99, 128, 140, 156; Vistas 3 s. 22, 26, 34, 84, 86, 93, 145, 178; El 

Sur paso 3 s. 42, 53, 55, 73, 150.  
163 Caminando 3 s. 40, 77, 78, 142¸Vistas 3 s. 21, 51, 54, 86, 159, 161, 165; El Sur paso 3 s. 38, 73, 113, 

149, 154, 189, 190.   
164 El Sur paso 3 s. 8. 
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Tabell 4. Andel män och kvinnor som aktivt har ett yrke i läroböckerna. 

kön Caminando 3 Vistas 3 El Sur paso 3 Totalt 

Män 4 3 4 11 

Kvinnor 1 4 3 8 

Ospecificerat 1 1 2 4 

 

Kvinnorna i böckerna har yrken såsom gymnasielärare, reporter, dansare, forskare, 

ingenjör, elektriker, sjuksköterska, lärare, farmaceut, läkare, journalist. Männen har 

yrken såsom reporter, rektor, ingenjör, elektriker, soldat, farmaceut, idrottsman.165 Det 

förekommer lika ofta att mannen och kvinnan i en relation arbetar utanför hemmet, och 

det framkommer inga tydliga könsroller i val av yrke.  

I El Sur paso 3 beskriver en text hur det gick till förr i tiden, där en äldre man 

beskriver att ”min mamma var jämt hemma och tog hand om barnen och skötte alla 

andra hushållssysslor såsom att vika tvätt, ta hand om djuren, lagade mat, hon gjorde 

allt”166. I Vistas beskrivs i en text att det är mamman i huset som har hand om 

matinköpen, och i en annan text nämns att det var fotbollsspelaren Messis mamma som 

gjorde läxorna åt honom.167 Dessa två exempel är de tydligaste där det förekommer en 

könsstereotyp uppdelning av hushållssysslor, något som i övrigt porträtteras som en lika 

självklar del av både mannens och kvinnans vardag.  

7.2.2 Mannen och kvinnan 

Den typ av romantiska förhållande som beskrivs i texterna är en där killen bjuder ut 

tjejen på dejt, till exempel går de och dansar.168 Mycket tid spenderas med respektive 

pojk-/flickvän, men man sover inte över hos varandra.169 Män och kvinnor framställs 

som jämlikt romantiska och måna om förhållanden, även om det är fler killar som i 

texterna pratar om sina känslor för det motsatta könet.170 För att illustrera detta nämns i 

en av inledningstexterna i Vistas 3 att Diego har kärleksproblem: ”Jag heter Diego och 

är vanligtvis en glad och lycklig person. Nu är jag däremot mycket ledsen eftersom att 

Tamara, den snygga och ganska långa tjejen med glasögon, har gjort slut med mig. Hon 

säger att hon är mycket stressad över basketen och att hon inte har tid för mig”.171 I 

Caminando beskrivs hur tonårsflickor förbereds för vuxenlivet, äktenskap och 

heteronormativ tvåsamhet genom la quinceañera, en fest liknande ett bröllop, där den 

15-åriga flickan debuterar i vuxenlivet. Det beskrivs hur hon klär sig, vilka presenter 

                                                 
165 El Sur paso 3 s. 8, 10, 19, 39, 149, 154; Caminando 3 s. 40, 47, 54, 128; Vistas 3 s. 21, 51, 54, 86, 161, 

165. 
166 Mi madre estaba siempre en casa cuidando a los hijos y además hacía todas las tareas de la casa, cosía 

la ropa, cuidaba de los animales, preparaba la comida, hacía de todo, El Sur paso 3 s. 90. 
167 Vistas 3 s. 55, 165. 
168 El Sur paso 3 s. 73. 
169 Caminando 3 s. 54. 
170 Ibid, s 82; Vistas 3 s. 22, 170. 
171 ”Soy Diego y normalmente soy una persona alegre y feliz. Ahora, sin embargo, estoy muy triste 

porque Tamara, la chica guapa y bastante alta con gafas ha roto conmigo. Ella dice que está muy 

estresada con el básquet y no tiene tiempo para mí”, Vistas 3 s. 22. 
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hon får och hur hon ska dansa med alla manliga släktingar innan hon får lov att dansa 

med sina kompisar.172 

7.2.3 Den verklighetsskildrande heteronormativiteten 

Genomgående i böckerna är att heterosexualitet är rådande. Det märks på olika sätt och 

är olika mycket uttalat. Förekommande i alla de tre undersökta böckerna är brev eller 

berättelser av tänkta verkliga, vardagliga ungdomar i Spanien. I El Sur paso 3 stöter vi 

på Kajsa och Marta, som har en pågående brevväxling. Båda pratar om sina liv på 

respektive orter i Sverige och Spanien, och båda pratar om killar de träffat och är 

intresserade av. Kajsa beskriver att ”jag har lärt känna en skitsnygg kille. Han heter 

Pablo, är mörkhårig, stark, och 1.90 lång! Dessutom är han mycket trevlig […] jag 

måste erkänna att jag gillar honom litegrann”.173 Marta svarar i sitt brev att hon varit ute 

och ätit med en kille, Axel, på en fin restaurang dit han bjöd henne. Hon avslutar 

berättelsen med att erkänna att hon tror sig blivit kär i honom, men att tiden får 

utvisa.174 I Vistas 3 är det Diego som skriver brev till sin flickvän Tamara, som tidigare 

i boken har sagt att de behöver ta en paus eftersom hon inte har tid för honom. Diego 

skriver i sitt brev att han hoppas att de kan vara tillsammans igen när han kommer 

tillbaka från sin semester, och att han älskar henne.175 

I både Caminando och Vistas 3 alterneras texterna med berättelser om och intervjuer 

med kända personer från olika spansktalande länder. De personer som nämns är Diego 

Rivera, Frida Kahlo, Fernando Alonso, Penélope Cruz, Javier Bardem, Moisés Fuentes 

García, Salvador Dalí.176 Det dessa personer har gemensamt är att de alla är 

heterosexuella – något som framgår i beskrivningen av var och en. De enda kända 

spanska personerna där det inte framkommer civilstatus eller sexuell läggning är i 

reportage om Lydia Cacho – journalisten och Lionel Messi – fotbollspelaren.177 

7.2.4 Den fiktiva heteronormativiteten 

I Vistas 3 förekommer totalt fem sånger, där tre av dem handlar om kärlek.178 Två av 

sånger behandlar samma tema, där en person hoppas finna sin äkta kärlek för att bli hel. 

All tre texter är heteronormativa, då sångaren uttalat sjunger om en person av motsatt 

kön. I låten Sapo Azul går texten: ”jag är så trött på att söka efter dig, jag är så trött på 

att vänta på dig […] min drömprins, jag vet inte om det är du”.179 En annan sång 

handlar om en person som hittar sin drömtjej på internet, men blir lurad ekonomiskt av 

                                                 
172 Caminando 3 s. 99. 
173 ”Conocí a un chico muy guapo. Se llama Pablo, es moreno, fuerte ¡y mide 1.90! Además es muy majo 

[…] Tengo que confesar que me gusta un poco”, El Sur paso 3 s. 53. 
174 Ibid, s 54 
175 Vistas 3 s. 34. 
176 Ibid, s. 65, 159; Caminando 3 s. 88, 143, 144. 
177 Vistas 3 s. 161, 165. 
178 Ibid, s. 26, 70, 84. 
179 ”Ya estoy cansada de buscarte, estoy cansada de esperarte […] mi príncipe azul, no sé si eres tú”, 

Vistas 3 s. 26. 
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henne.180 Eftersom att det i spanska språket inte är nödvändigt att sätta ut personligt 

pronomen före verb är det ofta svårt att veta om handlingen syftar till en man eller 

kvinna, så även i denna låt. Att låten i original framförs av två bröder framkommer 

längre bak i boken, något som antyder att huvudpersonen i låten är en man. I 

Caminando förekommer två låtar som i original framförs av kvinnor, där det är omöjligt 

att veta om låten syftar på en man eller kvinna. Båda är kärlekslåtar och handlar om hur 

tacksamma sångerskorna känner sig för att de funnit just denna person, och vad som 

skulle hända om de inte fanns där längre.181 I Paula Lobos låt Luz en mi camino sjunger 

hon att ”jag vill tacka dig och alltid älska dig, för att du stått vid min sida när världen 

varit kall. Jag vill säga dig att du alltid varit det som lyst upp min väg, det som lyst upp 

mitt öde”.182 

7.2.5 Kärnfamiljen 

Konceptet med kärnfamiljen, bestående av mamma, pappa och x antal barn, är norm i 

böckerna. Till största del är det enligt denna norm som familjer som beskriv i böckerna 

är uppbyggda. Många texter innehåller avsnitt likt detta om Yelena: ”Yelena är 19 år 

och är från Venezuela, från Isla Margarita. Där bor hon med sin familj, sina föräldrar 

och Marwin, hennes storebror”.183 Det bör noteras att i spanskan, precis som i svenskan, 

sammanfogas mamma + pappa till föräldrar, vilket gör det taget ur sin kontext svårt att 

veta om Yelena har två pappor, två mammor eller en av varje. Precis som i de flesta 

texterna, men inte alla, återkommer information om föräldrarna, och det framkommer 

då att det handlar om en mamma och en pappa.184 I några av texterna får vi inte veta 

vilket kön det är på föräldrarna, även om det aldrig nämns att det inte skulle handla om 

en heterosexuell relation.185 I vissa texter nämns bara en förälder, men det tillkommer 

ingen förklaring om att denna är skild, separerad eller annat. I ”Los veranos en Santa 

Marta” beskrivs att huvudpersonens föräldrar skilt sig, och att pappan nu bor med sin 

svenska flickvän.186 I Caminando ägnas ett uppslag åt information om lagar och 

traditioner kring äktenskap, abort, skilsmässor och så vidare. Där framkommer att 

homosexuella äktenskap är lagligt i Spanien och vissa länder i Latinamerika, och att 

skilsmässor blivit vanligare. Låg nativitet och medelåldern på föräldrar nämns, såväl 

som abortlagar i olika spansktalande länder. Texterna är utförliga och problematiserar 

förhållandena i de olika länderna, och katolska kyrkan nämns ofta som en faktor till den 

lagstiftning som är olik den svenska, till exempel vad gäller abort.187 

                                                 
180 Vistas 3, s. 84. 
181 Caminando 3 s. 154, 156. 
182 ”Quiero agradecerte y siempre quererte. Por estar a mi lado cuando el mundo está helado. Quiero 

decirte, que siempre ha sido La luz en mi camino, la luz en mi destino” 
183 ”Yelena tiene 19 años y es de Venezuela, de Isla Margarita. Allí vive con su familia, sus padres y 

Marwin, su hermano mayor”, Caminando 3, s. 47. 
184 Ibid, s. 71; Vistas 3 s. 86, 145 179; El Sur paso 3 s. 180, 190. 
185 Vistas 3 s. 128, 167. 
186 Ibid, s. 127. 
187 Caminando 3 s. 96. 
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7.2.6 Etnicitet 

I analysen av läroböckerna kommer samma frågeställningar som Herman använde 

sig av i sin analys att användas, nämligen: vilka etniciteter ges utrymme i läroböckerna? 

Nämns vissa länder framför andra? De människor som presenteras – hur presenteras de? 

Och till sist – företeelser kopplade till olika etniciteter – behandlas de på ett ytligt plan 

såsom mat, fester, kläder eller fokuseras sociala och samhälleliga aspekter av 

kulturerna?188 

Flera av de spansktalande nationaliteterna ges utrymme i böckerna, såsom Spanien, 

Venezuela, Bolivia, Ecuador, USA, Mexiko, Chile, Argentina, Colombia, El Salvador, 

Teneriffa, Kuba och Peru.189 Den nationalitet som nämns avsevärt flest gånger är 

Spanien följt av Mexiko, Argentina och Colombia. I El Sur paso 3 förekommer ett 

återkommande inslag där en person från ett spansktalande land intervjuas. De länder 

som finns representerade i dessa inslag är Kuba, Argentina, El Salvador, Colombia och 

Spanien.190 

Spanien, som förekommer oftast i läroböckerna, framställs som ett modernt land där 

eleven lockas med shopping och festande. Det nämns att spanska ungdomar gillar att 

festa, och att de tror att omvärlden har en felaktig bild av spanjorerna som siestatagande 

tjurfäktningsentusiaster. De menar att de sederna hör till de gamla spanjorerna, medan 

det finns stora skillnader spanska ungdomar emellan och att de är mer lik ungdomar i 

andra länder.191 I läroböckerna återkommer ofta att spansktalande individer ombeds 

redogöra för vilka karakteristika som människor i hens land har. Där framkommer att 

intervjupersonerna anser att venezolanska ungdomar är mer öppna än svenska 

ungdomar, men de pratar ogärna om känslor,192 colombianer är snälla, livsglada och 

fattiga,193 el salvadoraner är lugna, generösa och fattiga194 och att argentinare är ett 

mycket trevligt folk, dock är de lite lata.195  

Förutom att redogöra för folket i länderna förväntas även den intervjuade infödda att 

”sälja in” landet till textkonsumenten, här eleven.196 Denna texttyp är vanlig, så är även 

de många texter om utbyten mellan Sverige och spansktalande länder. De handlar ofta 

om svenska ungdomar som åker till Spanien eller Latinamerika eller vice versa. Ett 

återkommande tema i dessa texter är att ungdomen ska redogöra för skillnader mellan 

hemlandet och det nya.197 I berättelser om flera av de Latinamerikanska länderna 

framkommer sociala och samhälleliga problem såsom fattigdom och politiskt förtryck 

och osäkerhet. Det nämns att bolivianer är så fattiga att de tuggar blad för att stilla 

                                                 
188 Herman, 2007, s. 126. 
189 Caminando 3 s. 24, 31, 47, 54, 77, 88 119, 137, 142, 148; Vistas 3 s. 51, 65, 86, 105, 112, 159, 161, 

165, 167, 180, 184, 186; El Sur paso 3 s. 38, 92, 113, 149, 189. 
190 El Sur paso 3 s. 38, 73, 113, 149, 189. 
191 Ibid, s. 38; Vistas 3 s. 103, 139. 
192 Caminando 3 s. 47. 
193 El Sur paso 3 s. 151. 
194 Ibid, s. 191.   
195 Ibid, s. 113. 
196 Ibid, s. 92, 114. 
197 Caminando 3 s. 47, 54; El Sur paso 3 s. 113. 
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hungern, och att fattiga bolivianska indiankvinnor säljer saker på torget tillsammans 

med sina barn som ej kan gå i skola.198 Även Bolivias politiska situation nämns, där 

presidenten Evo Morales’, som har indianskt påbrå, betydelse för indianerna i landet 

lyfts fram.199 Teman som politik, rika och fattiga, förtryck, oroligheter och illegal 

invandring nämns i texter kring det venezolanska, bolivianska, el salvadoranska och 

mexikanska folket.200 

Jämte allvarliga teman som de nyss uppräknade förknippas främst de spansktalande 

etniciteterna, framförallt de Latinamerikanska, med fester och karnevaler, kultur, dans, 

musik och sport.201 Urbefolkning i de Latinamerikanska länderna nämns på några 

ställen, bland annat i form av förtryck av indianer i Bolivia,202 och att nuvarande 

latinamerikanska seder härstammar från aztek – och mayaindianernas seder.203  

7.2.7 Funktionalitet 

Vistas 3 är en lärobok som fokuserar mycket på sport och hälsa. Ett uppslag i den boken 

ägnas åt de olympiska spelen, där läroboksförfattarna väljer att uppmärksamma los 

Juegos Paralímpicos (Paralympiska spelen). Kapitlet inleds med en informativ text om 

paralympiska spelens uppkomst och hur tävlingen utformas idag. Därefter följer en 

intervju med den colombianske simmaren Moisés Fuentes García. Han beskriver hur 

han blev funktionshindrad, och hur simning har hjälp honom både fysiskt och 

psykiskt.204 Det är överlag en positiv bild av funktionshinder som presenteras i denna 

enda text om funktionshinder i de tre läroböckerna, där människor med handikapp 

verkar ha lika många handlingsmöjligheter som personer utan handikapp.  

7.2.8 Sammanfattande slutsatser 

Män och kvinnor i läroböckerna har en relativt jämn fördelning av hushållssysslorna, 

och båda könen framställs som etablerade på arbetsmarknaden. Det framkommer inte på 

något tydligt sätt att vissa yrken domineras av det ena könet, även om lärare ofta är 

kvinnor och idrottare ofta män.  

Vad gäller relationer framställs männen som de mer romantiska, och det är de som 

pratar om sina känslor mest. Kärleksrelationer är av stor vikt i alla böckerna, och det 

förekommer många sånger som handlar antingen om önskan att finna den rätta eller 

rädslan att förlora densamma. Det är enbart den heterosexuella relationen som ges 

utrymme i böckerna, både i de många fiktiva texter som förekommer men även i 

intervjuer och porträtt av verkliga, spanska kändisar. I relation till heteronormen som 

finns i böckerna framhävs kärnfamiljen som norm. De exempel på familjer som ges 

består av mamma, pappa och x antal barn. Ingen text innehåller exempel på homo- eller 

                                                 
198 Caminando 3 s. 55, 148. 
199 Caminando 3, s. 56. 
200 Ibid, s. 47, 56, 148; El Sur paso 3 s. 190; Vistas 3 s. 112. 
201 Caminando 3 s. 56, 148; El Sur paso 3 s. 74, 75, 114; Vistas 3 s. 180, 184, 186. 
202 Caminando 3 s. 148. 
203 Ibid, s. 99, 102. 
204 Vistas 3 s. 62. 
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transsexualitet, förutom en informativ text där det nu legaliserade äktenskapet mellan 

homosexuella nämns.  

De flesta spanska och latinamerikanska nationaliteter finns representerade i 

läroböckerna, och de förknippas med många olika teman såsom fester och seder, men 

även samhällsproblem och politik. Etniciteter tenderar att framställas som om det fanns 

inneboende egenskaper hörande till dessa etniska identiteter, och texterna som beskriver 

etniciteter ”säljs in” för att locka eleverna att besöka landet och träffa folket.  

Slutligen kan nämnas att det i en bok förekommer exempel där funktionshinder 

framställs som en möjlighet, här i samband med ett tema om sport och de paralympiska 

spelen.  
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8 Diskussion 

Diskussionens disposition är spegelvänd mot undersökningens övriga disposition, då 

den tar avstamp i de funna resultaten i läroböckerna, och vidgas till en koppling mot 

skola och samhälle och konsekvenser och lösningar på de problem som uppstått. 

8.1 Hur kan resultatet tolkas?  

8.1.1 Fördelningen av normtyper i läroböckerna 

Som visat i resultatet har 94 texter analyserats, där 39 av dem genomsyras av 

genusnormer. Det innebär att av de normer som förmedlas upptar normer om genus 

41% av utrymmet (se avsnitt 7.1 – Normer i läroböckerna). Detta kan förklaras dels med 

att det i läroplanen fokuseras mycket på jämställdhet och genus, och att det inom 

läromedelsforskningen fokuseras denna aspekt i större utsträckning än många andra 

normtyper.205 Det politiska och sociala klimat som råder i Sverige idag torde påverka, 

då många debatter förs kring jämställdhet och genus i flera olika sammanhang. En 

normtyp som ökar enligt Baier och Svensson är miljönormerna206, vilket kanske kan 

förklaras på samma sätt som det stora fokuset på genusnormer. Miljö och klimat är 

begrepp som genomsyrar dels läroplanen, då det är ett av fyra viktiga perspektiv som 

lyfts fram207, dels den politiska och samhälleliga debatten i och med de ökade 

miljöutsläppen och det ohållbara i det. Att det i läroböckerna också är just 

bevarandeaspekten av miljönormerna, och inte exploateringsaspekten, talar för att det 

handlar om att vädja till eleverna att bli medvetna miljökonsumenter.  

Förklaringen till varför det är genusnormer som dominerar, och miljönormer verkar 

vara på frammarsch, kan även ligga i att de är relativt konkreta i vad de innebär. 

Genusnormer handlar om normer om genus, och miljönormer om miljö, medan 

exempelvis handlingsnormer och sociala normer flyter ihop i varandra, är 

svårdefinierbara och troligen mer internaliserade i oss. Rollen som forskare försvåras då 

normerna som ska upptäckas är de normer som jag själv socialiserats in i, och som jag 

knappt förhållit mig kritisk till förut. Det blir då svårare att upptäcka dem och sätta 

fingret på att de är normer, och det blir svårare att motivera varför de normerna 

eventuellt är av ondo. Dock bör man förhålla sig kritisk till alla typer av normer, 

eftersom det knappast finns en objektiv sanning vilka normer som är ”rätta”. Och, precis 

som Baier och Svensson konstaterar, förmedlas normer i skolan, och detta torde gälla 

flera typer av normer. Martinsson och Reimers problematiserar normförmedlandet och 

menar att de normer som förmedlas i skolan påverkar elevernas syn på sig själva och 

andra, samhället, skolan och deras verklighet. Elevens verklighet baseras till del på de 

normer som förmedlas i skolan. De sociala och föreskrivande normer, och 

handlingsnormer, som förmedlas i läroboken borde undergå större granskning, eftersom 

                                                 
205 Eilard, 2008, s. 39. 
206 Baier & Svensson, 2009, s. 83-92.  
207 Skolverket, 2012, s. 7.  
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att det inte finns några naturgivna ”goda normer”, utan vi ser de troligtvis som goda för 

att vi socialiserats in i den tron.  

8.1.2 Genuskontraktet 

Både Soler – Espiauba och Robles – Fernandez konstaterade att det i de undersökningar 

de presenterat förmedlats en bild av spanska kvinnor i läroböcker i spanska som 

förpassade till hemmets sfär, där de lägger sina egna problem åt sidan för att ta hand om 

resterande familj, eller att spanska kvinnor ockuperat stereotypa kvinnoyrken såsom 

flygvärdinna, sjuksköterska och sekreterare.208 I de i denna studie undersökta 

läroböckerna däremot framkommer ingen tydlig bild av mannen som försörjare och 

kvinnan som omhändertagare av barn och familj, vilket borde vara fallet enligt det 

genuskontrakt som Soler-Espiauba och Carmen Rodrigo Rojo hittat. I läroböckerna 

innehar män och kvinnor flera olika yrken, och inga tendenser har hittats som visar att 

vissa yrken passar ett visst kön. Män och kvinnor får båda stort fokus och plats i 

läroböckerna. Hushållsarbetet delas på, även om det är en marginellt större andel 

mammor som gör saker i hemmet. Enligt det genuskontrakt som finns i Spanien och 

Latinamerika som målas upp209 borde det på den institutionella nivån vara större 

skillnad mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden i läroböckerna, och det borde 

förekomma fler hemmafruar. Att det i en text i El Sur paso 3 beskrivs hur 

arbetsfördelningen var mellan män och kvinnor förr, där mannen arbetade och kvinnan 

stannade hemma och tog hand om hushållet,210 kan ses som ett sätt att distansera sig 

från det genuskontrakten, ett sätt att säga att ”så var det förr, men inte längre”. Kanske 

är det ett medvetet val av läroboksförfattarna att försöka ändra genuskontraktet för 

spanska män och kvinnor i läroböckerna. Längre fram diskuteras detta i relation till 

Kirsch kritik av läroböcker som förskönande av en slags verklighet i målspråkslandet.  

8.1.3 Heteronormativitet 

På individnivå kan, med hjälp av Hirdmans genuskontrakt, studeras hur interaktionen 

mellan man och kvinna ser ut. I de analyserade läroböckerna kan då läsas ut att 

kärleksrelationer har hög status, och att mannen och kvinnan i relationen är jämlika. Det 

är mer förekommande att killar pratar om sina känslor och har kärleksbekymmer än att 

tjejer har det. Dock ligger större förväntningar på tjejer om att ingå i ett förhållande i 

vuxen ålder, något som texten om la quinceañera tyder på, där femtonåriga flickor 

förbereds för ett framtida äktenskap.211 Att ingå i äktenskap eller ha en kärleksrelation 

framställs som naturligt och önskvärt, och det är den heterosexuella parrelationen som 

lyfts fram som norm. Inte en enda gång förekommer homo – bi- eller transsexualitet hos 

de fiktiva och verkliga personer som porträtteras i de analyserade läroböckerna, trots att 

kärleksrelationer får stort fokus i läroböckerna. En gång nämns homosexualitet, och det 

                                                 
208 Soler – Espiauba, 2006 s. 60; Robles Fernández, 2006 s. 1. 
209 Soler – Espiauba, 2006 s. 33-35, 50; Rodrigo Rojo, 2006 s. 21.  
210 El Sur paso 3, s. 90.  
211 Caminando, s. 99.  
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är i en informativ text om lagar kring relationer i Spanien, där det framkommer att 

homosexuella äktenskap är lagligt i Spanien sedan 2005 och i vissa länder i 

Latinamerika.212 I vissa texter framkommer det inte någon sexualitet, till exempel de om 

fotbollsspelaren Lionel Messi och journalisten Lydia Cacho. Eftersom att homo- och 

transsexualitet kräver en aktiv ståndpunkt för att märkas medan heterosexualiteten anses 

självklar213 tolkar jag läroböckerna som att dessa uttryck inte finns alls. Att det saknas 

homo- eller transsexuella förebilder i böckerna gör att den implicita hegemoniska 

manligheten och kvinnligheten som skildras är den heteronormativa. Dessa är norm, 

eftersträvansvärda och mer betydelsefulla än andra sexuella uttryck.214 Som Schmitt 

konstaterar är skolan en plattform där stor vikt läggs vid genusrelaterade och sexuella 

normer, och där eleverna försöker efterleva dessa normer. Om heterosexualiteten är den 

enda sexualitet som får utrymme att synas leder detta till att den blir norm, och de andra 

sexuella uttrycken blir omedelbart värderade lägre.215 

Att inga andra sexuella uttryck än heterosexualiteten syns i läroböckerna strider mot 

värdegrunden i läroplanen, eftersom det där står att ingen får i skolan diskrimineras på 

grund av kön eller sexuell läggning.216 Ett osynliggörande av sexuella läggningar som i 

de undersökta böckerna i denna studie och som de undersökta böckerna i Larsson & 

Roséns studie217 leder till att de anses som annorlunda, och dessa läggningar blir 

antingen exkluderade eller inkluderade på heterosexualitetens villkor. Att inte få verka i 

den sociala mötesplats som skolan är på lika villkor baserat på sexuell läggning blir 

diskriminering.  

Tidigare analyser av läroböcker har visat att de tenderar att framhålla ett 

heterosexuellt parrelationsideal framför andra konstellationer.218 Att i dessa undersökta 

läroböcker skildra Spanien som om att det inte fanns avvikande sexuella läggningar 

eller andra par- och familjerelationer än den heterosexuella strider mot stickprovet av 

Spanien som tidigare redovisats av bland andra Soler - Espiauba.219 I Caminando, 

Vistas 3 och El Sur paso 3 är de familjekonstellationer som syns de med en mamma, en 

pappa och barn. Några enstaka fall existerar där ensamstående eller skilda föräldrar 

skildras.220 Detta är märkligt, eftersom det nu i Spanien är väldigt vanligt med 

skilsmässor (var tredje äktenskap resulterar i skilsmässa) och fler och fler, framförallt 

kvinnor, lever som ensamstående förälder221. Många familjeskildringar som existerar i 

läroböckerna utgår ifrån det heterosexuella livsmanus som Ambjörnsson & Jönsson 

pratar om222 där man förväntas studera vid en viss tidpunkt i livet, skaffa livskamrat, 

                                                 
212 Caminando, s. 96.  
213 Lundgren, 2007, s. 58; Skolverket, 2006, s. 37.  
214 Connelly, 1995,  s. 76.  
215 Schmitt, 2010, s. 16.   
216 Skolverket, 2012, s. 5-6.   
217 Skolverket, 2006, s. 38. 
218 Ibid, s. 39.  
219 Soler – Espiauba, 2006, s. 33-35.  
220 Vistas 3 s. 127.  
221 Soler – Espiauba, 2006, s. 33.  
222 Ambjörnsson & Jönsson, 2010, s. 205.  
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jobb och barn vid en annan. Det finns i läroböckerna inga exempel på tydliga 

normbrytare mot detta livsmanus, vilket överför värderingar till eleverna om vilket typ 

av livsmanus som är eftersträvansvärt.  

8.1.4 Det vidgade genusbegreppet 

En annan aspekt av genus än relationen mellan man och kvinna och heteronormativitet 

som undersökts är vilken plats funktionalitet får ta i läroböckerna. Precis som i de 

undersökta läroböckerna i Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund223 så 

upptar funktionalitet ytterst litet utrymme i de i denna studie undersökta läroböckerna – 

det behandlas enbart i ett kapitel om sport224. Osynliggörandet kan ha med ett 

oreflekterat förhållningssätt från läroboksförfattarna att göra, eller ett aktivt val att inte 

fokusera funktionshinder, eftersom det precis som i fallet med osynliggörande av 

avvikande sexuell läggning då tar fokus från individen i stil med att ”man är mer än sin 

sexualitet/sitt funktionshinder”.225 I det kapitel där funktionshinder förekommer får den 

funktionshindrade berätta sin egen historia som överlag är positiv. Det framkommer att 

funktionshindret har öppnat nya dörrar i livet, istället för att begränsa 

handlingsmöjligheterna226. Hur den funktionshindrade skildras skiljer sig från Campbell 

tanke där funktionshindrade ses som en förminskad människa227, eftersom bilden av den 

funktionshindrade här är positiv och utan jämförelse med en icke-funktionshindrad.  

Vad gäller etnicitet har fokus i resultatredovisningen legat på vilka etniciteter som får 

utrymme och på vilket sätt dessa framställs och med vilka teman de etniciteterna 

förknippas. I läroböckernas många texter hinner många etniciteter representeras, och 

även olika etniska identiteter inom samma etnicitet får utrymme228. Kulturer och 

nationaliteter framställs inte som monokulturella, även om det för en elev kan vara svårt 

att särskilja de olika latinamerikanska etniciteterna utifrån beskrivningarna i 

läroböckerna, där de flesta beskrivs som glada, trevliga och generösa. Framställningen 

av de indianfolk som bor i Latinamerika fokuserar på deras fattigdom, utsatthet och 

deras position i samhällets utkant istället för att lyfta fram dem som en viktig politisk 

faktor i de länder de bor. De blir schabloniserade och kopplas ihop med antingen 

gammal historia eller som nutida turistattraktioner. Herman skriver att de tänkta 

eleverna som ska läsa texterna framställs som turister som enbart bryr sig om landets 

attraktioner och inte den komplexa kulturen229. Det är svårt för eleverna att få en tydlig 

bild över de representerade länderna när de teman som främst fokuseras är fester och 

social missförhållanden.  

                                                 
223 Skolverket, 2006, s. 24.  
224 Vistas 3 s. 62.  
225 Ambjörnsson, 2006, s. 72.  
226 Vistas 3 s. 62.  
227 Ellis, 2010, s. 639. 
228 Caminando 3 s. 24, 31, 47, 54, 77, 88 119, 137, 142, 148; Vistas 3 s. 51, 65, 86, 105, 112, 159, 161, 

165, 167, 180, 184, 186; El Sur paso 3 s. 38, 92, 113, 149, 189. 
229 Herman, 2007, s. 122f.  
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Herman efterfrågar autentiska texter, något som författarna till främst El Sur paso 3 

tagit fasta på. I boken finns flera textavsnitt där en spansktalande person får berätta om 

sitt hemland, och ge en nyanserad bild. Flera texter finns också som har strukturen av en 

intervju, där oftast spanska ungdomar intervjuas om olika företeelser. En text fördjupar 

sig i den bild som finns av den typiske spanjoren, och de intervjuade ungdomarna 

förkastar bilden som utomstående har och förklarar att spanjoren är mer komplex än 

så.230 Flera texter framställer dock spansktalande i ett land som totalt homogena, där det 

finns specifika karaktäristika som stämmer in på hela befolkningen. Herman har 

kritiserat denna typ av uppräkning av inneboende egenskaper hos ett folk, eftersom det 

är väldigt stereotypiserande och rasistiskt. Att finna sådana beskrivningar i läroböcker 

på 2000-talet, där det föreslås att vissa etniciteter har vissa inneboende karaktärsdrag är 

chockerande, och känns gammalmodigt. Trots att de föreställningarna framförs av 

landsmän, där en kuban pratar om hur kubaner är, är det en föråldrad syn på människors 

etniska identitet som framförs, och det torde bidra till ökad jämförelse och ”vi och dem-

känsla” mellan elever och personer i målspråkslandet.  

8.1.5 Att inte utnyttja möjligheten 

Några av de undersökta läroböckernas största utmaningar är att på ett representativt sätt 

framhäva personer med annan sexuellt läggning är den heterosexuella, och att utmana 

kärnfamiljsnormen som råder i läroböckerna. Det spanska språket erbjuder en fantastisk 

möjlighet att göra detta, som utnyttjas dåligt. i spanskan sammanfogas mamma + pappa 

till föräldrar i det spanska språket, vilket gör det taget ur sin kontext svårt att veta om 

texternas ungdomar har två pappor, två mammor eller en av varje. Att låta det vara 

osagt, och komplettera med bilder som insinuerar att det inte handlar om 

kärnfamiljsidealet mamma, pappa och barn är ett enkelt grepp att utmana normen, men 

istället så finns det alltid uttalat senare i texterna exakt hur familjekonstellationen ser ut 

– och den är alltid heteronormativ.231 Ett liknande grepp kan användas när det handlar 

om vem som gör vad, och till vem. Eftersom att det i spanska språket inte är nödvändigt 

att sätta ut personligt pronomen före verb kan man låta det vara osagt om handlingen 

syftar på en man eller kvinna, och till en man eller kvinna – vilket kan utmana rådande 

föreställningar om manligt och kvinnligt beteende och känslouttryck.  

8.2 Normer i språkundervisning och språkläroböcker 

I de undersökta läroböckerna framkom tidigt att genusnormerna är överrepresenterade 

jämfört med andra normkategorier. Detta hör troligtvis ihop med att den forskning som 

bedrivits om språkläromedel fokuserat relationen mellan män och kvinnor. Även denna 

studie är en del av den forskningsbilden. I många tidigare studier har hänsyn ej tagits till 

det vidgade genusbegreppet där etnicitet, funktionalitet och sexualitet ingår som 

aspekter. Detta torde vara förklaringen till att framförallt sexualitet och funktionalitet 
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förekommer med låg frekvens i läroböckerna. Redan tidigt anklagade Kirsch läromedel 

i språk för att efterleva svenska jämställdhetsideal, och responsen var att läroböcker i 

språk gärna kan ligga i framkant vad gäller jämställdhetsförmedling.232 Jag kan hålla 

med Kirsch i det att det inte gynnar eleven om man visar fel bild av målspråkslandet, 

som om det vore mer jämställd än det de facto är. Så är fallet i de i denna undersökning 

analyserade läroböckerna, där män och kvinnor på arbetsmarknaden framställs jämlika 

när forskningen i sin tur visar att männen oftare har jobb och tjänar mer. Dock tycker 

jag att det verkliga problemet ligger i vad läroboksförfattarna väljer att inte visa. Att 

konsekvent välja, medvetet eller omedvetet, att inte inkludera HBTQ-personer eller 

personer med funktionsnedsättning i den rika personrepertoaren som framställs i 

läroböckerna får konsekvenser för elevers syn på samhället och sig själva.  

Vidare funderar Kirsch på om de normer som förmedlas är svenska normer, vilket i 

sig inte är önskvärt. Det är extremt normerande i sig att läroboksförfattarna förmedlar en 

bild av målspråkslandet som ej grundar sig i målspråkslandets utformning vid den 

tidpunkten– det blir ett sätt för dem att ”korrigera verkligheten”. Att ens aspirera att visa 

verkligheten i målspråkslandet är naivt, då det med det socialkonstruktivistiska synsättet 

inte finns någon verklighet233. Ett sätt att kunna utforma läroböckerna där det dels tas 

tillvara de normer som finns inrotade i målspråkslandets kultur, dels förmedlas de 

normer och värden nämnda i läroplanen som skolan ska förmedla, är att utnyttja de 

uttryckligen fiktiva texterna i läroböckerna. Sånger och berättelser om påhittade 

personer behöver nödvändigtvis inte innehålla normer som finns i målspråkslandet, utan 

här kan man värna värdegrunden i läroplanen.  

8.3 Hur normer i läroböcker uppstår 

Med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell kan vi konstatera att det finns flera 

faktorer som styr uppkomsten av vissa normer i läroböcker.234 På den samhälleliga 

nivån är det det politiska klimatet som påverkar hur skolan ser ut och hur 

styrdokumenten är utformade. Fokus har en längre tid legat på jämställdhet i den 

politiska debatten, och i läroplanen är jämställdhetsperspektivet ett av de fyra som 

framhålls. Läroplanen, och de värden som där förmedlas, gemensamt med 

marknadskrav från skolor och lärare, påverkar läroboksförlagen och författarna. 

Dessutom finns inom den diskursiva praktik som läroböckerna uppkommer i en 

lärobokstradition som säkerligen är svår att rubba. Lärobokstexterna som trycks 

innehåller således normer som ej uppkommit av en slump, och de är absolut inte 

naturgivna. Läroplanen har stor påverkan på hur läroböckerna utformas, vilket gör det 

förvånansvärt att läroböckerna inte lyckas upprätthålla de värden som där förmedlas. I 

läroplanen nämns att det ska förekomma tolerans till människor oberoende av sexuell 

läggning och funktionsnedsättning. De analyserade läroböckerna, som nästintill helt 

                                                 
232 Kirsch, 2004, s. 129.  
233 Allwood & Eriksson, 2010 s. 122.  
234 Fairclough, 2010, s. 133.  
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utesluter personer med annorlunda sexuell läggning eller funktionshinder, direkt bryter 

mot läroplanen. Osynliggörande, även välment, av grupper kan aldrig vara en form av 

tolerans.  

8.4 Normförmedlandets konsekvenser 

Slutsatsen som Zackari och Modigh kommer fram till är att värdegrundsarbete främst 

fokuseras i ämnen där det förekommer naturligt.235 Att så lite forskning finns kring 

normskapande i spansk- eller språkundervisning förekommer pekar mot att 

spanskämnet inte är ett av dessa ämnen där värdegrundsarbetet fokuseras. Dessutom 

konstaterar Ammert att lärare tenderar att förlita sig på läroboken, och att det förmedlas 

rätt värden till eleverna via läroböckerna. Många studier av läroböcker i språk och andra 

ämnen visar en brist i det att de dels inte är jämställda, dels heteronormativa, bland 

annat Robles Fernández studie.236 Även denna undersökning faller under denna 

kategori, som redovisats ovan brister den på vissa punkter när det gäller att förmedla 

läroplanens värdegrund. Slutsatsen blir att det skulle kunna vara så att lärare i spanska 

inte fokuserar på värdegrundsarbete eftersom att det inte faller sig naturligt i ämnet, 

medan läroboken som man i spanskaundervisningen använder sig av och förlitar sig på 

reproducerar normer som varken är jämställda eller sexuellt, funktionellt och etniskt 

nyanserade.  

De konsekvenser som detta medför är flera. Den tydliga heteronormativiteten som 

genomsyrar läroböckerna leder till ett normerande av heterosexualitet, och därmed blir 

all annan sexualitet avvikande. Som tidigare nämnts exkluderas HBTQ-personer på 

olika sätt i samhället237 och så även i läroböcker. Detta är inte en oskyldig miss, utan 

något som leder till att elever som identifierar sig med andra sexuella uttryck än det 

heterosexuella känner sig osynliggjorda och utanför normen, och övriga heterosexuella 

elever har enbart heterosexualiteten som referensram för vad som är normalt. Denna 

exkludering gäller så klart även elever med funktionsnedsättning, som inte heller hittar 

många förebilder i läroböckerna. Som tidigare nämnts påverkas elevernas syn på sig 

själva och samhället av de normer som förmedlas i skolan,238 och applicerar vi 

begreppet intersektionalitet på läroboksanalysen tidigare i denna undersökning är det en 

oroväckande bild som framkommer. Den heteronormativa och funktionsdugliga 

personen är norm och eftersträvansvärd i läroböckerna, vilket medför att en 

kombination av funktionsnedsättning och annan sexualitet än hetero hamnar långt ner 

på skalan av människovärde och vad som är värt utrymme i böckerna.  

Som tidigare nämnts kan skolans roll ses på olika sätt.239 Ses skolan som ett 

”samhälle i miniatyr” innebär det att läroböckerna misslyckas i att representera den bild 

av samhället, vare sig det är det svenska eller det spanska, eftersom stora grupper är 

                                                 
235 Zackari & Modigh, 2000, s. 57, 82.  
236 Robles Fernández, 2006, s. 1.  
237 Lundgren, 2007, s. 58.  
238 Martinsson & Reimers, 2008, s. 14.  
239 Nykänen, 2008, s. 38-39. 
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exkluderade i framställningen av personer. Ses skolan som en möjlighet att skapa det 

samhälle vi vill ha är det oroväckande att läroböckerna bidrar till att skapa en bild av ett 

samhälle där stora grupper exkluderas.  

8.5 Ett problem att lösa 

Att läroböckerna är normativa på det sätt som framkommit i resultatredovisningen, där 

missrepresentationer och exkludering förekommer, är ett problem som jag redogjort för 

ovan. Dock är det svårt att hitta en entydig, enkel lösning på problemet. Beroende på 

hur vi ser på normerna – som naturgivna som vi socialiserats in i eller som 

förändringsbara240 – är problemet mer eller mindre lätt att lösa. Att som jag tidigare har 

nämnt utnyttja de fiktiva texterna i läroböckerna till normförmedlande som stämmer 

överens med läroplanen är ett sätt att få till förändring. Mer granskning av läroböckerna 

och krav från media och skolledning, med lärare i spetsen, på att läroböckernas 

förmedlade normer ska korrelera med läroplanens är något som måste komma till stånd. 

Fokus på värdegrundsarbete bör inkorporeras i alla skolans ämnen, där spanskämnet av 

tradition ofta inte fokuserat denna aspekt. Framförallt måste vi lärare ha ett mer kritiskt 

förhållningssätt till vad som förmedlas i läroböckerna, och vad som inte förmedlas. Som 

lärare i språk kan det kännas svårt att jobba helt fritt från lärobok, om man tycker att 

dessa förmedlar felaktiga normer. Det är då viktigt att förhålla sig kritisk till den bild 

som läroböckerna förmedlar till eleverna. Texter med konstiga budskap och 

exkluderande normer går att använda, och man är medveten om det och försäkrar sig 

om att diskutera det felaktiga med den förmedlade bilden till eleverna.  

8.6 Förslag till fortsatt forskning 

Att fokusera på normer kring genus och miljö har genererat många nya insikter, och en 

direkt förlängning av denna studie vore att analysera fler läroböcker i spanska och med 

fokus på fler typer av normer. Att dessutom få reda på hur lärare i spanska resonerar 

kring förmedlandet av normer i läroböckerna vore att få ytterligare djup i ämnet.  

Med perspektivet att läroböcker är ett kommunikativt redskap vore det fruktsamt att 

analysera hur elever i spanska uppfattar de normer och värderingar som förekommer i 

läroböcker i spanska. Ytterligare en undersökningsvinkel skulle vara att studera den 

interkulturella aspekten av språkundervisning med fokus på läroböckerna som norm- 

och kulturförmedlare. Vilka kunskaper skapas i mellanrummet mellan normerna i 

läroböckerna och normerna som eleverna bär med sig?  

 

 

 

 

                                                 
240 Hydén, 2002, s. 18.  
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